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REVIEWS

Epson: Ψηλά ο «πήχης» του 
business printing
Η Epson ανανέωσε τη σειρά Workforce 
Enterprise. Με αφορµή αυτό το πολύ 
σηµαντικό γεγονός, τόσο για την Epson όσο 
και για τους συνεργάτες της, µιλήσαµε µε την 
υπεύθυνη του καναλιού της εταιρείας. Σελ. 15

Η νέα εποχή του e-invoicing 
είναι εδώ!
Mέχρι τώρα εναπόκειται στην 
κάθε εταιρεία να αντιληφθεί τα 
πλεονεκτήµατά της ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης και να την υιοθετήσει 
στις συναλλαγές της. Σύντοµα 
αυτό πρόκειται να αλλάξει καθώς 
το e-invoicing αναµένεται να γίνει 
υποχρεωτικό. Αυτό σηµαίνει πως οι 
ευκαιρίες που ανοίγονται για τους 
συνεργάτες είναι µεγάλες. Σελ. 16

MPS: Νέες τεχνολογίες, νέες ευκαιρίες
Προκειµένου να κάνουν τη διαφορά σε µια αγορά του printing 
που ωριµάζει συνεχώς, οι πάροχοι υπηρεσιών MPS θα πρέπει να 
κεφαλαιοποιήσουν τις ευκαιρίες σε τοµείς τεχνολογίας όπως το IoT, η 
ασφάλεια και τα analytics. Σελ. 24

Σε άνοδο η αγορά του smart home
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της IDC, όλες οι κατηγορίες των έξυπνων 
οικιακών συσκευών θα φτάσουν σε διψήφιο ρυθµό ανάπτυξης µέχρι το 
2022. Ειδικά για τη φετινή χρονιά, τα δείγµατα είναι πολύ αισιόδοξα. Η 
αύξηση των smart home devices θα αγγίξει το 31% σε ετήσια βάση. Σελ. 27
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• Kyocera EcosysP2040dn: 
Οικονοµικός, αξιόπιστος 
εκτυπωτής για κάθε γραφείο

• Philips 328P6AUBREB:  
32 «γεµάτες» ίντσες, HDR και 
USB-C Σελ. 28-30



GET READY FOR BUSINESS

Εξασφαλίστε µέγιστη παραγωγικότητα, υψηλές επιδόσεις 
και ασφάλεια στο form factor της επιλογής σας.

•  Up to 8th Gen Intel® Core™ i7 Processor
•  Έως NVIDIA® GT730 2 GB GDDR3 VGA+HDMI
•  Windows® 10 Pro
•  Double Storage (M2 και SATA)
•  BIOS-based Smart USB Protection & TPM 2.0 Security
•  ∆υνατότητα επέκτασης/αναβάθµισης hardware
••  5 χρόνια Next Business Day On site warranty*

Lenovo, the Lenovo logo and ThinkPad are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core 
Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Other products mentioned may be trademarks or 
registered trademarks of others. ©2018 Lenovo. All rights reserved
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Lenovo V530

 Lenovo V530s 

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε µε τους εξουσιοδοτηµένους διανοµείς της Lenovo:
Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT Α.Ε τηλ. 211-8888000/ WestΝet Distribution, τηλ. 211-300 2150

360 mm 

145 mm

276 mm 304.4 mm

274.8 mm 

100 mm

*Αναλυτικές πληροφορίες για την εγγύηση: https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/l505-0010-02_el.pdf
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Ο θάνατος της υπερβολής; 
Δεν νοµίζω… ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΩΤΑΚΗΣ

antony@socialhandlers.com

E
πί χρόνια, η αγορά τεχνολογίας (και όχι µόνο, 
αλλά ειδικά σε «εµάς» η κατάσταση έχει ξεφύ-
γει παντελώς), βασίζονταν στην υπερβολή.
Αρχικά, η υπερβολή αφορούσε στα specs:
Από τα 20Hz στα 200Hz, και µετά στα MHz, 
µετά στα GHz κ.λπ. κ.λπ.

Από τις 14 ίντσες στις 17, και µετά στις 19 και τώρα στις 29 κ.ο.κ.
Από 20ΜΒ δίσκους, στα 200ΜΒ, και µετά στο 1GB και τώρα στα 
4TB και πάει λέγοντας.
Το ίδιο, έγινε παντού: Στους υπολογιστές, στις κάρτες γραφικών, 
στις οθόνες, στις µνήµες, στους δίσκους, στους επεξεργαστές, 
στα δίκτυα, ό,τι κ’ αν σκεφτεί κανείς, έχει µεγαλώσει µέσα στην 
υπερβολή.

Κάποια στιγµή, ήρθαν τα κινητά (και τώρα τα smartphones) στη 
ζωή µας, και αρχίσαµε να περνάµε στην εποχή του «lifestyle» 
και της χρήσης. Κανείς δεν ενδιαφέρονταν για τον επεξεργαστή 
του iPhone, αλλά για το τι µπορούσε να κάνει µε αυτό. Κανείς 
δεν ενοχλήθηκε που επί χρόνια τα κινητά µίκραιναν και τώρα 
µεγαλώνουν. Όλοι µιλάνε για µία συσκευή που κάνει «ό,τι και 
ο υπολογιστής» (αυτό κι αν είναι ψέµα), και κανείς δεν µπορεί 
στην πραγµατικότητα να τη συγκρίνει µαζί του.

Περάσαµε λοιπόν από τα spec στη χρήση, και πλέον έχουµε 
«πέσει» για ακόµη µία φορά σε… τοίχο. Με περιεχόµενο που 
δεν είναι καν Full HD τις περισσότερες φορές, οι τηλεοράσεις 
πέρασαν από το Full HD στο 4K, και τώρα, στα 8Κ. Τι κι αν δεν 
έχουµε τίποτα να δούµε σε 8Κ (και ούτε πρόκειται), τι κι αν δεν 
έχουµε καν 4Κ, τι κι αν ακόµα και το Full HD είναι συνήθως 
προϊόν upscale, τι κι αν νοικιάζουµε(!) DVDs. Εµείς πάµε ακόµα 
παραπέρα…

Το ίδιο και στα κινητά. Μία κάµερα 2MPixels ήταν super wow. 
Μετά τα 10MPixels ήταν λίγα και στο παιχνίδι µπήκαν άλλα 
κόλπα όπως τα flash, οι διορθώσεις, το software κ.ο.κ. Η µία 
κάµερα ήταν… λίγη γιατί εφευρέθηκαν οι selfies και στη συνέ-
χεια η selfie κάµερα (συγχωρέστε µου τον πραγµατικά ηλίθιο 
χαρακτηρισµό), έπρεπε να γίνει καλύτερη από την κανονική!
Αφού το τελικιάσαµε και αυτό, πήγαµε σε διπλές κάµερες (µε 
διάφορες τεχνικές), και τώρα πήγαµε σε 3 αλλά και σε 4!

Με µία κουβέντα… Έλεος! Τι ακριβώς κάνουµε εδώ; Ποιος 
είναι ο στόχος; Να πειστούν όλοι για οθόνες 1 τρισεκατοµµυρίου 
pixels στην 1000 ίντσες και κινητά µε 12 κάµερες; (4 για κάθε 
διάσταση – πώς σας φαίνεται η ιδέα;)

Φοβάµαι, πως αυτή η αέναη µάχη για ανάπτυξη, έχει οδηγήσει 
όλους τους κατασκευαστές σε έναν πόλεµο τεχνολογίας που 
θα οδηγήσει σε χιλιάδες θύµατα. Ναι, καλά διαβάσατε. Θύµατα. 
Είναι απλά αδύνατον να αλλάζουµε τηλεόραση κάθε χρόνο και 
κινητό κάθε 6 µήνες. Είναι απλά αδύνατον κάθε νέο µοντέλο, να 
είναι, εσαεί, απείρως καλύτερο από το προηγούµενο. Εποµέ-
νως, µοιραία, οδηγούµαστε σε αδιέξοδο. Και αυτό το αδιέξοδο 
µπορεί να «λυθεί» µόνο µε µία βίαια «διόρθωση». Όταν τα 
specs και η χρήση και το lifestyle, το VR, το AR, το 3D, το AI και 
ένα σκασµό ακόµα ακρωνύµια, δεν θα µπορούν να µας πεί-
σουν να αλλάξουµε τις συσκευές µας για ακόµη µία φορά, τότε 
οι πωλήσεις και οι µετοχές θα πέσουν, και οι κατασκευαστές 
θα κάνουν «εξορθολογισµό» δαπανών, «streamlining» των 
operations, και «επαναπροσδιορισµό» των θέσεων εργασίας.

Αυτή η στιγµή, θεωρώ πως είναι α. Αρκετά κοντά και β. 
Τεράστια ευκαιρία για νέους παίκτες. Για να δούµε…

Διευθυντής έκδοσης:  
Νίκος Τηλιακός

Αρχισυνταξία: 
Γιώργος Αθανασιάδης
Διεύθυνση διαφήµισης:  
Νίκος Μπάστας 

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

Εκδότης:  
Αντώνης Ρουσελιωτάκης
Ιδιοκτησία:  
Social Handlers

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

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

��Óôçí Ðñþôç ÔåôñÜäá Ðáñáãùãþí
  UPS, PDU & Inverter ôïõ ÐëáíÞôç. 
��20+ ÷ñüíéá äéåèíÞ ðáñïõóßá ìå 
  äßêôõï ðïõ áñéèìåß ôéò 100+ ÷þñåò.
��10+ ÷ñüíéá ðáñïõóßá óôç ÅëëÜäá.
��200+ ÐáôÝíôåò Åõñåóéôå÷íßáò óå 
  ôïìåßò Ôå÷íïëïãßáò êáé Ó÷åäßïõ.
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chΦοβάμαι, πως αυτή 
η αέναη μάχη για 
ανάπτυξη, έχει 
οδηγήσει όλους 

τους κατασκευαστές σε έναν 
πόλεμο τεχνολογίας που θα 
οδηγήσει σε χιλιάδες θύματα. 
Μοιραία, οδηγούμαστε σε 
αδιέξοδο και αυτό το αδιέξοδο 
μπορεί να «λυθεί» μόνο με μία 
βίαια «διόρθωση».
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Το PC είναι πλέον µια υπηρεσία   

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Θ
α πρέπει όλοι να θεωρήσουµε δεδοµένο ότι έχουµε 
περάσει, σε σηµαντικότατο βαθµό, στην εποχή που τα πάντα 
προσφέρονται σαν υπηρεσία. Εταιρείες όπως οι Microsoft, 
Netflix, Amazon και Spotify παρέχουν, µε τη µορφή 
συνδροµητικής υπηρεσίας, αγαθά που µας συντροφεύουν 
εδώ και δεκαετίες και παρέχονταν ως εφάπαξ αγορές. 

Πλέον µπορείς να έχεις µε τη µορφή συνδροµής, λειτουργικό σύστηµα, 
τηλεοπτικό πρόγραµµα, µουσική και οτιδήποτε άλλο µπορεί να φανταστεί 
κάποιος. 
Αν µάλιστα αναλογιστούµε ότι στην αγορά του αυτοκινήτου παρέχει leasing 
εδώ και δεκαετίες, θα πρέπει να απορούµε γιατί δεν έχει συµβεί κάτι 
αντίστοιχο στη δική µας αγορά. Για να είµαι βέβαια πιο ακριβής, θα πρέπει 
να παραδεχτώ ότι υπηρεσίες leasing εξοπλισµού υπάρχουν εδώ και πολλά 
χρόνια, αλλά σε καµία περίπτωση δεν είχαν την έκταση που δείχνουν να 
αποκτούν σήµερα, ούτε την ευκολία µε την οποία δείχνουν ότι αρχίζουν να 
παρέχονται στην εποχή µας πλέον. 

Το βασικό επιχείρηµα σε µια τέτοια προσέγγιση είναι η ευκολία µε την οποία 
µια επιχείρηση θα µπορεί να διαθέτει ένα περιβάλλον το οποίο θα παραµένει 
ασφαλές, ενηµερωµένο και πλήρως διαχειριζόµενο. Σε αυτά θα πρέπει 
να προσθέσουµε και το ανανεώσιµο του πράγµατος, αφού µπαίνει και το 
«τυράκι» της ανανέωσης του εξοπλισµού ώστε η επιχείρηση να παραµένει 
πάντα µε σύγχρονο εξοπλισµό. Ειδικά χάρη σε αυτό το τελευταίο, παύει να 
υφίσταται και το θέµα του «κυνηγητού» για την ανανέωση του εξοπλισµού των 
πελατών και ο κύκλος αυτός περνάει στον κατασκευαστή. 

Η διαδικασία αυτής της ανανέωσης του εξοπλισµού από την πλευρά της 
επιχείρησης – πελάτη αποτελεί µια από τις πλέον αδιάφορες διαδικασίες 
που όταν πρέπει να πραγµατοποιηθούν καταναλώνουν απίστευτους πόρους. 
Αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα επιχειρήµατα που προβάλλουν οι 
κατασκευαστές που παρέχουν υπηρεσίες DaaS. Και αποτελεί µια µεγάλη 
αλήθεια για πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µεγέθους. Η συντήρηση 
αλλά και η ανανέωση του εξοπλισµού παραµένουν από τους µεγαλύτερους 
«βραχνάδες». Ειδικά αν ο εξοπλισµός έχει αγοραστεί – όπως συµβαίνει 
συνήθως – σε διαφορετικές χρονικές περιόδους βάσει αναγκών, η διαχείρισή 
του καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα. Αν κάποιος αφαιρέσει αυτό το 
πρόβληµα, προσφέροντας οµοιογένεια ταυτόχρονα στον πελάτη έχει βάλει 
«γκολ από τα αποδυτήρια». 

Αν σε αυτό προσθέσουµε το γνωστό… mantra περί CAPEX και OPEX και 
ότι στο τέλος ο πελάτης θα γνωρίζει ακριβώς τι θα πληρώνει για να έχει ένα 
πλήρως ενηµερωµένο περιβάλλον εργασίας για το οποίο δεν θα χρειάζεται 
να απασχολείται καθόλου, ακούγεται ακόµα πιο ελκυστικό. Σε µια µεγάλη 
επιχείρηση, το τµήµα IT θα µπορέσει µα ασχοληθεί µε τις πραγµατικές 
ανάγκες της επιχείρησης για καινοτοµία, αλλά και σε µια µικρή ο άνθρωπος 

Σύμφωνα με την IDC, 
το 35% των εταιρειών 
του δείκτη Fortune 
1000, αρχίζουν να 
ενεργοποιούν συμφωνίες 

DaaS, ενώ το 1% θα έχει μεταβεί στη 
νέα πραγματικότητα μέσα στο 2019. 
Ο συνεργάτης που θέλει να μπει σε 
αυτή την αγορά θα πρέπει να χτίσει με 
ιδιαίτερη προσοχή το case του και να 
δείξει το ROI μιας τέτοιας λύσης. 

Το DaaS αποτελεί και επίσηµα τη νέα µας «καραµέλα». Όλοι οι κατασκευαστές (ενίοτε και χωρίς 
να πουλάνε hardware) έχουν να πουν κάτι για τη νέα αγορά που προκύπτει ως ανάγκη του νέου 
τρόπου εργασίας που υιοθετούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. 

που «ξέρει» από υπολογιστές θα µπορεί να αξιοποιηθεί µε άλλο τρόπο. 

Κι όλα αυτά φαίνεται ότι υποστηρίζονται και από τους αναλυτές της αγοράς. 
Σύµφωνα µε την IDC, το 35% των εταιρειών του δείκτη Fortune 1000, 
αρχίζουν να ενεργοποιούν συµφωνίες DaaS, ενώ το 1% θα έχει µεταβεί στη 
νέα πραγµατικότητα µέσα στο 2019. 

Η πώληση µιας λύσης DaaS αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πρόκληση για 
το κανάλι. Ανέκαθεν όλοι γνωρίζουµε ότι η πώληση hardware είναι πιο 
εύκολη, τόσο από την πλευρά του πωλητή όσο και από την πλευρά του 
αγοραστή. Μάλιστα ειδικά στην Ελλάδα, όπου έχουµε µια κάποια µανία µε 
το… σίδερο, µπορεί να φαντάζει ακόµη πιο δύσκολη η µετάβαση από ένα 
µοντέλο συναλλακτικό στη λογική συµβολαίου. Όµως η ευκολία µε την οποία 
πουλιέται το hardware θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσµα σε αυτή την 
περίπτωση για τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
Ο συνεργάτης που θέλει να µπει σε αυτή την αγορά θα πρέπει να χτίσει µε 
ιδιαίτερη προσοχή το case του και να δείξει το ROI µιας τέτοιας λύσης. Αν το 
case είναι αρκετά ισχυρό και ο πελάτης το αγοράσει, αφενός η σχέση γίνεται 
άµεσα πιο δυνατή καθώς πολύ δύσκολα κάποιος ανταγωνιστής θα µπορέσει 
να µπει στον πελάτη, αφετέρου αν ο συνεργάτης το χειριστεί µε τον κατάλληλο 
τρόπο και ενδυναµώσει ακόµη περισσότερο τη σχέση του, είναι σίγουρο ότι 
θα τη διατηρήσει για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Οι πελάτες έστω και σιγά µπαίνουν στη λογική της υπηρεσίας – δείτε πόσοι 
χρησιµοποιούν λύσεις Managed Print Services – και θα καταλάβετε ότι η 
προοπτική υπάρχει, αρκεί το case να είναι το σωστό. 
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αποκτούν σήµερα, ούτε την ευκολία µε την οποία δείχνουν ότι αρχίζουν να 
παρέχονται στην εποχή µας πλέον. 

Το βασικό επιχείρηµα σε µια τέτοια προσέγγιση είναι η ευκολία µε την οποία 
µια επιχείρηση θα µπορεί να διαθέτει ένα περιβάλλον το οποίο θα παραµένει 
ασφαλές, ενηµερωµένο και πλήρως διαχειριζόµενο. Σε αυτά θα πρέπει 
να προσθέσουµε και το ανανεώσιµο του πράγµατος, αφού µπαίνει και το 
«τυράκι» της ανανέωσης του εξοπλισµού ώστε η επιχείρηση να παραµένει 
πάντα µε σύγχρονο εξοπλισµό. Ειδικά χάρη σε αυτό το τελευταίο, παύει να 
υφίσταται και το θέµα του «κυνηγητού» για την ανανέωση του εξοπλισµού των 
πελατών και ο κύκλος αυτός περνάει στον κατασκευαστή. 

Η διαδικασία αυτής της ανανέωσης του εξοπλισµού από την πλευρά της 
επιχείρησης – πελάτη αποτελεί µια από τις πλέον αδιάφορες διαδικασίες 
που όταν πρέπει να πραγµατοποιηθούν καταναλώνουν απίστευτους πόρους. 
Αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα επιχειρήµατα που προβάλλουν οι 
κατασκευαστές που παρέχουν υπηρεσίες DaaS. Και αποτελεί µια µεγάλη 
αλήθεια για πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µεγέθους. Η συντήρηση 
αλλά και η ανανέωση του εξοπλισµού παραµένουν από τους µεγαλύτερους 
«βραχνάδες». Ειδικά αν ο εξοπλισµός έχει αγοραστεί – όπως συµβαίνει 
συνήθως – σε διαφορετικές χρονικές περιόδους βάσει αναγκών, η διαχείρισή 
του καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα. Αν κάποιος αφαιρέσει αυτό το 
πρόβληµα, προσφέροντας οµοιογένεια ταυτόχρονα στον πελάτη έχει βάλει 
«γκολ από τα αποδυτήρια». 

Αν σε αυτό προσθέσουµε το γνωστό… mantra περί CAPEX και OPEX και 
ότι στο τέλος ο πελάτης θα γνωρίζει ακριβώς τι θα πληρώνει για να έχει ένα 
πλήρως ενηµερωµένο περιβάλλον εργασίας για το οποίο δεν θα χρειάζεται 
να απασχολείται καθόλου, ακούγεται ακόµα πιο ελκυστικό. Σε µια µεγάλη 
επιχείρηση, το τµήµα IT θα µπορέσει µα ασχοληθεί µε τις πραγµατικές 
ανάγκες της επιχείρησης για καινοτοµία, αλλά και σε µια µικρή ο άνθρωπος 

Σύμφωνα με την IDC, 
το 35% των εταιρειών 
του δείκτη Fortune 
1000, αρχίζουν να 
ενεργοποιούν συμφωνίες 

DaaS, ενώ το 1% θα έχει μεταβεί στη 
νέα πραγματικότητα μέσα στο 2019. 
Ο συνεργάτης που θέλει να μπει σε 
αυτή την αγορά θα πρέπει να χτίσει με 
ιδιαίτερη προσοχή το case του και να 
δείξει το ROI μιας τέτοιας λύσης. 

Το DaaS αποτελεί και επίσηµα τη νέα µας «καραµέλα». Όλοι οι κατασκευαστές (ενίοτε και χωρίς 
να πουλάνε hardware) έχουν να πουν κάτι για τη νέα αγορά που προκύπτει ως ανάγκη του νέου 
τρόπου εργασίας που υιοθετούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. 

που «ξέρει» από υπολογιστές θα µπορεί να αξιοποιηθεί µε άλλο τρόπο. 

Κι όλα αυτά φαίνεται ότι υποστηρίζονται και από τους αναλυτές της αγοράς. 
Σύµφωνα µε την IDC, το 35% των εταιρειών του δείκτη Fortune 1000, 
αρχίζουν να ενεργοποιούν συµφωνίες DaaS, ενώ το 1% θα έχει µεταβεί στη 
νέα πραγµατικότητα µέσα στο 2019. 

Η πώληση µιας λύσης DaaS αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πρόκληση για 
το κανάλι. Ανέκαθεν όλοι γνωρίζουµε ότι η πώληση hardware είναι πιο 
εύκολη, τόσο από την πλευρά του πωλητή όσο και από την πλευρά του 
αγοραστή. Μάλιστα ειδικά στην Ελλάδα, όπου έχουµε µια κάποια µανία µε 
το… σίδερο, µπορεί να φαντάζει ακόµη πιο δύσκολη η µετάβαση από ένα 
µοντέλο συναλλακτικό στη λογική συµβολαίου. Όµως η ευκολία µε την οποία 
πουλιέται το hardware θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσµα σε αυτή την 
περίπτωση για τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
Ο συνεργάτης που θέλει να µπει σε αυτή την αγορά θα πρέπει να χτίσει µε 
ιδιαίτερη προσοχή το case του και να δείξει το ROI µιας τέτοιας λύσης. Αν το 
case είναι αρκετά ισχυρό και ο πελάτης το αγοράσει, αφενός η σχέση γίνεται 
άµεσα πιο δυνατή καθώς πολύ δύσκολα κάποιος ανταγωνιστής θα µπορέσει 
να µπει στον πελάτη, αφετέρου αν ο συνεργάτης το χειριστεί µε τον κατάλληλο 
τρόπο και ενδυναµώσει ακόµη περισσότερο τη σχέση του, είναι σίγουρο ότι 
θα τη διατηρήσει για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Οι πελάτες έστω και σιγά µπαίνουν στη λογική της υπηρεσίας – δείτε πόσοι 
χρησιµοποιούν λύσεις Managed Print Services – και θα καταλάβετε ότι η 
προοπτική υπάρχει, αρκεί το case να είναι το σωστό. 



Οι εκτυπωτές της HP ακόμα πιο 
ασφαλείς με τη βοήθεια hackers
Ένα νέο πρόγραµµα που ανακοίνωσε η HP προσφέρει αµοιβή σε όποιον ανα-
καλύψει κενά ασφαλείας στους εκτυπωτές της HP. Από το κακόβουλο hacking, 
περνάµε στο ethical hacking, δηλαδή την προσπάθεια να µπει κανείς σε ένα 
σύστηµα, όχι µε σκοπό να αποσπάσει ευαίσθητα δεδοµένα ή να προκαλέσει κα-
ταστροφές, αλλά να βελτιωθεί η ασφάλειά του. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις κακόβουλου λογισµικού, έχουν 
γίνει υπερβολικά πολύπλοκες και προηγµένες. Εάν λοιπόν οι εταιρείες θέλουν να 
παράγουν ασφαλή προϊόντα θα πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια κι από άλλα κα-
νάλια. Για το σκοπό αυτό η HP ζήτησε από τους ειδικούς στον τοµέα της κυβερνο-
ασφάλειας σε όλο τον κόσµο – αυτούς που ονοµάζονται ethical hackers ή white 
hat – να βοηθήσουν να γίνουν τα προϊόντα της πιο ασφαλή, εντοπίζοντας κενά 
ασφαλείας πριν καταφέρουν και πέσουν στα χέρια κακόβουλων, αποκτώντας τον 
έλεγχο των συσκευών και κατ’ επέκταση υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδοµένα. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Shivaun Albright, Chief Technologist στον το-
µέα του Print Security και µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας της HP, τα πράγµατα 
στο τοπίο του malware δεν είναι και τόσο αισιόδοξα: «Με εκατοµµύρια επιθέσεων 
να βγαίνουν στο φως της δηµοσιότητας συνεχώς, θα πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι 
ο πήχης είναι τοποθετηµένος πολύ ψηλά». 

Η ανακάλυψη κενών ασφαλείας µε αµοιβή δεν είναι κάτι καινούριο. Το συνη-
θίζουν µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας κυρίως στο χώρο του λογισµικού και του 
cloud. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από µια εταιρεία κατα-
σκευής εκτυπωτών. Έτσι, η HP για πρώτη φορά «ανοίγει τις κουρτίνες» συγκε-
κριµένων τµηµάτων κώδικα των προϊόντων της µε την ελπίδα ότι οι hackers θα 
καταφέρουν να εντοπίσουν κρυφές ευπάθειες στις συσκευές της. 
Η πρωτοβουλία αυτή της HP πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την BugCrowd, 
την πρώτη crowdsourced πλατφόρµα κυβερνοασφάλειας, προσφέροντας αµοιβή 
από 500 έως 10.000 δολάρια, ανάλογα µε την βαρύτητα της ευπάθειας που θα 
ανακαλυφθεί. 
Όπως αναφέρει η HP, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποτελεί άλλη µια απόδειξη 
της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας να σχεδιάζει και να κατασκευάζει προϊ-
όντα έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια. 

Ο εκτυπωτής ο αδύναµος κρίκος του δικτύου
Ο κακόβουλοι hackers ψάχνουν πάντα τον πιο αδύναµο κρίκο µέσα σε ένα 
δίκτυο και - όπως αναφέρει η HP - οι εκτυπωτές συχνά αγνοούνται. Μάλιστα, ο 
ένας στους τρεις επαγγελµατικούς εκτυπωτές είναι µη ασφαλής. 
Όπως έχει δηλώσει η HP, προτίθεται να αξιοποιεί τις πληροφορίες για τα κενά α-
σφαλείας που ανακαλύπτονται από το Bug Bounty όχι µόνο για να κυκλοφορεί α-
ναβαθµίσεις ασφαλείας, αλλά και να βελτιώνει τις δικές της διαδικασίες ελέγχων. 

Η HP ανακαλύπτει ξανά το PC: 
Γνωρίστε HP Spectre Folio 13
Το νέο HP Spectre Folio δεν µοιάζει µε τίποτα από ό,τι έχετε δει. Συνδυάζει τεχνο-
λογία, στυλ, ευελιξία και φορητότητα δηµιουργώντας ένα σύνολο που προσφέρει 
απαράµιλλη εµπειρία χρήσης.

Το πρώτο δερµάτινο µετατρέψιµο PC δεν θα µπορούσε παρά να προέρχεται από 
την HP, την εταιρεία που έχει σκοπό να ανακαλύπτει ξανά την τεχνολογία. Στην 
προκειµένη περίπτωση, πρόκειται για ένα convertible σύστηµα που προσφέρει 
εντελώς νέα εµπειρία στον τρόπο χρήσης ενός υπολογιστή. Το Spectre Folio συν-
δυάζει τη διαχρονική δεξιοτεχνία της χειροποίητης κατασκευής ενός πολύτιµου 
αντικειµένου µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δηµιουργήσει ένα 
προϊόν που δεν µοιάζει µε κανένα άλλο.

Εξαιρετική δεξιοτεχνία
Το δέρµα από το οποίο είναι κατασκευασµένη η συσκευή δεν έχει µόνο διακο-
σµητικό, αλλά έρχεται να διαδραµατίσει σηµαντικό λειτουργικό ρόλο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, το οποίο στην προκειµένη περίπτω-
ση, προσφέρει έναν φυσικό σύνδεσµο και ένα εύκαµπτο πλαίσιο για να δηµιουρ-
γήσει έναν εντελώς καινούριο form factor φορητού υπολογιστή. Ταυτόχρονα, η 
διαχρονική αισθητική του δέρµατος, µε έµφαση στη ραφή και την ακρίβεια, δη-
µιουργεί µια εκλεπτυσµένη, πολυτελή ποιότητα που συχνά συνδέεται µε το χώρο 
της µόδας, αλλά δεν έχει ποτέ µέχρι τώρα ιδωθεί σε υπολογιστή. 

Κορυφαία τεχνολογία
Ο HP Spectre Folio επαναπροσδιορίζει αυτό που ξέραµε για τους υπολογιστές 
2-σε-1, προσφέροντας ευκολότερες στη χρήση, απλούστερες και απρόσκοπτες 
µεταβάσεις σε πολλαπλά modes. Με το ένα χέρι, η λεπτή και ελαφριά συσκευή 
κινείται αβίαστα από µια παραδοσιακή θέση φορητού υπολογιστή που συνήθως 
χρησιµοποιείται για παραγωγικότητα, σε θέση «σκηνής» που τακτοποιεί το πλη-
κτρολόγιο για καλύτερη τοποθέτηση στα πόδια και κατόπιν στη µορφή tablet. Όλα 
γίνονται δυνατά χάρη στους στρατηγικά τοποθετηµένους µαγνήτες και τη µοναδι-
κή ευελιξία του δέρµατος που ενεργεί ως φυσικός σύνδεσµος. 
Για να επιτευχθεί ο λεπτός και ελαφρύς σχεδιασµός σε αυτόν τον εντελώς νέο 
form factor το Spectre Folio ενσωµατώνει µία από τις µικρότερες motherboards 
στον κλάδο, αξιοποιώντας τους επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel Core i5 και i7 
(σειράς Y). Επιπλέον, το fanless thermal design αξιοποιεί τις µοναδικές ιδιότητες 
του δέρµατος για να δηµιουργήσει µια εµπειρία πιο δροσερή και άνετη όταν ο 
υπολογιστής είναι τοποθετηµένος στα πόδια. Επιπροσθέτως, η HP συνεργάστηκε 
στενά µε την κορυφαία εταιρεία Bang & Olufsen για να συντονίσει µε ακρίβεια τα 
τέσσερα µπροστινά ηχεία για µια υπέροχη εµπειρία ήχου.

Κατά τα λοιπά, η συσκευή διαθέτει µέχρι 16 GB, χωρητικότητα αποθήκευσης 
SSD έως 2 TB και οθόνη 13,3 ιντσών FHD, αυτονοµία 18 ωρών, οπίσθιο φωτισµό 
στο πληκτρολόγιο, ενώ αργότερα µέσα στο έτος, θα κυκλοφορήσει και µε οθόνη 
4K. 

Η HP φέρνει επανάσταση στο 
μεταλλικό 3D printing 
Με το λανσάρισµα του Metal Jet, η HP πηγαίνει τη 3D εκτύπωση από την πρωτυ-
ποποίηση µέσα στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιοµηχανίας, της βαριάς βιοµηχα-
νίας, της ιατρικής, αλλά και κάθε άλλο κλάδου του κατασκευαστικού τοµέα.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση µεταλλικών υλικών ήταν εξαρχής µια πολλά υπο-
σχόµενη προοπτική στον κλάδο µε µεγάλη δυναµική. Ωστόσο, ελάχιστες ήταν οι 
πρακτικές εφαρµογές που βγήκαν στην παραγωγή, κυρίως λόγω του µεγάλου 
κόστους και των περιορισµών της τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία 3D 
metal printing είναι ένα καινοτόµο εργαλείο δηµιουργίας πρωτότυπων ανταλ-
λακτικών και κατασκευής αντικειµένων σε µικρό όγκο, αλλά ήταν εξαιρετικά 
ακριβή σε µεγάλες παραγωγές. 
Ωστόσο, αν και η πλήρης ενσωµάτωση του 3D printing στη διαδικασία παραγω-
γής βρίσκεται στα αρχικά στάδια, η παγκόσµια αγορά της βιοµηχανίας κατασκευ-
ών είναι τεράστια και σύµφωνα µε υπολογισµούς αγγίζει τα $12 τρις. 

Η HP πρωτοπορεί και στο 3D printing ανακοινώνοντας την πλατφόρµα HP Metal 
Jet. Πρόκειται για µια τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης µεγάλου όγκου που 
έρχεται να µετασχηµατίσει το χώρο της βιοµηχανίας παραγωγής µεταλλικών 
αντικειµένων, ενώ βρίσκει εφαρµογή σε µια πλειάδα αγορών, όπως η αυτοκινη-
τοβιοµηχανία, η ιατρική τεχνολογία και πολλές άλλες. Παράλληλα, η HP ανακοί-
νωσε την υπηρεσία Metal Jet Production Service, µέσω της οποίας οι πελάτες 
µπορούν να ανεβάζουν τα τρισδιάστατα σχέδιά τους τα οποία θα εκτυπώνονται 
και θα αποστέλλονται σε µεγάλες ποσότητες ανάλογα µε την παραγγελία. Η συ-
γκεκριµένη υπηρεσία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2019, ενώ το 2020 η HP 
θα ξεκινήσει να αποστέλλει τους 3D εκτυπωτές στους πρώτους πελάτες. Οι προ-
παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σε ότι αφορά την τεχνολογία της πλατφόρµας, ακολουθεί την ίδια αρχή λειτουργί-
ας µε την εκτύπωση σε πλαστικό: µεταλλική πούδρα συγκολλάται σε στρώσεις µε 
ένα ειδικό υλικό. Η συγκεκριµένη τεχνολογία προσφέρει αύξηση παραγωγικό-
τητας κατά 50% σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες, ενώ το παραγόµενο αντικείµενο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί κανονικά στην πράξη. Επιπλέον, η βαθιά γνώση της 
HP από το χώρο του printing της επιτρέπει να εκτυπώνει 3D µεταλλικά αντικεί-
µενα πολύπλοκης γεωµετρίας µε πλήρη λειτουργικότητα και σε πολύ µεγάλη 
ανάλυση.
Ήδη µεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους, έχουν συνάψει συνεργασία 
µε την HP. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την GKN Powder Metallurgy και την 
Parmatech, οι οποίες αξιοποιώντας την τεχνολογία Metal Jet θα ξεκινήσουν την 
κατασκευή (ή καλύτερα την εκτύπωση) ανταλλακτικών για τη Volkswagen και 
άλλες εταιρείες. 

Η αξιοπιστία στο 
business printting έχει όνομα: HP
Οι φετινές διακρίσεις του BLI, αντικατοπτρίζουν τη δέσµευση της HP να 
σχεδιάσει µια έξυπνη, αξιόπιστη και ασφαλή τεχνολογία που να ταιριάζει µε 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τον τρόπο εργασίας. Εκτός από τις συσκευές, 
οι φετινές διακρίσεις του BLI αναγνωρίζουν ιδιαίτερα το HP Smart App 
και τον HP Accessibility Assistant για «Εξαιρετικό επίτευγµα στην ευκολία 
χρήσης».
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η διάκριση «Η πιο αξιόπιστη εταιρεία business 
εκτυπωτών & MFP» είναι καινούρια και βασίζεται σε πέντε έτη µετρήσεων 
και δοκιµών και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Χαρακτηριστικά, η BLI ανέφερε: 
«Μετά την εξέταση της απόδοσης όλων των έγχρωµων και µονόχρωµων 
εκτυπωτών που δοκιµάστηκαν από το Buyers Lab, εµφανίστηκε ένας 
ξεκάθαρος νικητής: Η HP». 
Ο Marlene Orr, διευθυντής ανάλυσης εκτυπωτών και MFP του Keypoint 
Intelligence - Buyers Lab εξήρε την HP τονίζοντας: «Όταν πρόκειται για 
δοκιµασµένη αξιοπιστία, καµία άλλη εταιρεία δεν πλησιάζει καν στην απόδοση 
της HP. Οι εκτυπωτές και τα πολυµηχανήµατα της HP προσφέρουν εξαιρετική 
αξιοπιστία, αναδεικνύοντας εκατοµµύρια σελίδες χωρίς αποτυχίες ή διακοπές, 
καθιστώντας τη σαφή νικήτρια ως το πιο αξιόπιστο brand».

Οι υπόλοιπες διακρίσεις της HP
60-ppm έγχρωµο αντιγραφικό MFP: HP Color LaserJet Managed MFP 
E87660 Series       
60-ppm αντιγραφικό MFP: HP LaserJet Managed MFP E82560 Series
Έγχρωµος εκτυπωτής για µικρά και οικιακά γραφεία: HP Color LaserJet Pro 
M254dw
Έγχρωµο MFP για µικρά και οικιακά γραφεία: HP Color LaserJet Pro MFP 
M281fdw
MFP για µεγάλα workgroups: HP LaserJet Enterprise MFP M631 Series
Εκτυπωτής  για µεγάλα workgroups: HP LaserJet Enterprise M607 Series
MFP για περιβάλλον επιχειρήσεων: HP LaserJet Enterprise MFP M633 
Series
Εκτυπωτής για περιβάλλον επιχειρήσεων: HP LaserJet Enterprise M609 
Series
Inkjet εκτυπωτής για περιβάλλον επιχειρήσεων: HP PageWide Managed 
Color E75160dn
Εξαιρετικό επίτευγµα για ευκολία χρήσης: HP Accessibility Assistant
Εξαιρετικό επίτευγµα για ευκολία χρήσης: HP Smart App
Εξαιρετικό επίτευγµα καινοτοµίας: HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 
Flatbed Scanner



Οι εκτυπωτές της HP ακόμα πιο 
ασφαλείς με τη βοήθεια hackers
Ένα νέο πρόγραµµα που ανακοίνωσε η HP προσφέρει αµοιβή σε όποιον ανα-
καλύψει κενά ασφαλείας στους εκτυπωτές της HP. Από το κακόβουλο hacking, 
περνάµε στο ethical hacking, δηλαδή την προσπάθεια να µπει κανείς σε ένα 
σύστηµα, όχι µε σκοπό να αποσπάσει ευαίσθητα δεδοµένα ή να προκαλέσει κα-
ταστροφές, αλλά να βελτιωθεί η ασφάλειά του. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις κακόβουλου λογισµικού, έχουν 
γίνει υπερβολικά πολύπλοκες και προηγµένες. Εάν λοιπόν οι εταιρείες θέλουν να 
παράγουν ασφαλή προϊόντα θα πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια κι από άλλα κα-
νάλια. Για το σκοπό αυτό η HP ζήτησε από τους ειδικούς στον τοµέα της κυβερνο-
ασφάλειας σε όλο τον κόσµο – αυτούς που ονοµάζονται ethical hackers ή white 
hat – να βοηθήσουν να γίνουν τα προϊόντα της πιο ασφαλή, εντοπίζοντας κενά 
ασφαλείας πριν καταφέρουν και πέσουν στα χέρια κακόβουλων, αποκτώντας τον 
έλεγχο των συσκευών και κατ’ επέκταση υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδοµένα. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Shivaun Albright, Chief Technologist στον το-
µέα του Print Security και µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας της HP, τα πράγµατα 
στο τοπίο του malware δεν είναι και τόσο αισιόδοξα: «Με εκατοµµύρια επιθέσεων 
να βγαίνουν στο φως της δηµοσιότητας συνεχώς, θα πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι 
ο πήχης είναι τοποθετηµένος πολύ ψηλά». 

Η ανακάλυψη κενών ασφαλείας µε αµοιβή δεν είναι κάτι καινούριο. Το συνη-
θίζουν µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας κυρίως στο χώρο του λογισµικού και του 
cloud. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από µια εταιρεία κατα-
σκευής εκτυπωτών. Έτσι, η HP για πρώτη φορά «ανοίγει τις κουρτίνες» συγκε-
κριµένων τµηµάτων κώδικα των προϊόντων της µε την ελπίδα ότι οι hackers θα 
καταφέρουν να εντοπίσουν κρυφές ευπάθειες στις συσκευές της. 
Η πρωτοβουλία αυτή της HP πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την BugCrowd, 
την πρώτη crowdsourced πλατφόρµα κυβερνοασφάλειας, προσφέροντας αµοιβή 
από 500 έως 10.000 δολάρια, ανάλογα µε την βαρύτητα της ευπάθειας που θα 
ανακαλυφθεί. 
Όπως αναφέρει η HP, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποτελεί άλλη µια απόδειξη 
της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας να σχεδιάζει και να κατασκευάζει προϊ-
όντα έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια. 

Ο εκτυπωτής ο αδύναµος κρίκος του δικτύου
Ο κακόβουλοι hackers ψάχνουν πάντα τον πιο αδύναµο κρίκο µέσα σε ένα 
δίκτυο και - όπως αναφέρει η HP - οι εκτυπωτές συχνά αγνοούνται. Μάλιστα, ο 
ένας στους τρεις επαγγελµατικούς εκτυπωτές είναι µη ασφαλής. 
Όπως έχει δηλώσει η HP, προτίθεται να αξιοποιεί τις πληροφορίες για τα κενά α-
σφαλείας που ανακαλύπτονται από το Bug Bounty όχι µόνο για να κυκλοφορεί α-
ναβαθµίσεις ασφαλείας, αλλά και να βελτιώνει τις δικές της διαδικασίες ελέγχων. 

Η HP ανακαλύπτει ξανά το PC: 
Γνωρίστε HP Spectre Folio 13
Το νέο HP Spectre Folio δεν µοιάζει µε τίποτα από ό,τι έχετε δει. Συνδυάζει τεχνο-
λογία, στυλ, ευελιξία και φορητότητα δηµιουργώντας ένα σύνολο που προσφέρει 
απαράµιλλη εµπειρία χρήσης.

Το πρώτο δερµάτινο µετατρέψιµο PC δεν θα µπορούσε παρά να προέρχεται από 
την HP, την εταιρεία που έχει σκοπό να ανακαλύπτει ξανά την τεχνολογία. Στην 
προκειµένη περίπτωση, πρόκειται για ένα convertible σύστηµα που προσφέρει 
εντελώς νέα εµπειρία στον τρόπο χρήσης ενός υπολογιστή. Το Spectre Folio συν-
δυάζει τη διαχρονική δεξιοτεχνία της χειροποίητης κατασκευής ενός πολύτιµου 
αντικειµένου µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δηµιουργήσει ένα 
προϊόν που δεν µοιάζει µε κανένα άλλο.

Εξαιρετική δεξιοτεχνία
Το δέρµα από το οποίο είναι κατασκευασµένη η συσκευή δεν έχει µόνο διακο-
σµητικό, αλλά έρχεται να διαδραµατίσει σηµαντικό λειτουργικό ρόλο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, το οποίο στην προκειµένη περίπτω-
ση, προσφέρει έναν φυσικό σύνδεσµο και ένα εύκαµπτο πλαίσιο για να δηµιουρ-
γήσει έναν εντελώς καινούριο form factor φορητού υπολογιστή. Ταυτόχρονα, η 
διαχρονική αισθητική του δέρµατος, µε έµφαση στη ραφή και την ακρίβεια, δη-
µιουργεί µια εκλεπτυσµένη, πολυτελή ποιότητα που συχνά συνδέεται µε το χώρο 
της µόδας, αλλά δεν έχει ποτέ µέχρι τώρα ιδωθεί σε υπολογιστή. 

Κορυφαία τεχνολογία
Ο HP Spectre Folio επαναπροσδιορίζει αυτό που ξέραµε για τους υπολογιστές 
2-σε-1, προσφέροντας ευκολότερες στη χρήση, απλούστερες και απρόσκοπτες 
µεταβάσεις σε πολλαπλά modes. Με το ένα χέρι, η λεπτή και ελαφριά συσκευή 
κινείται αβίαστα από µια παραδοσιακή θέση φορητού υπολογιστή που συνήθως 
χρησιµοποιείται για παραγωγικότητα, σε θέση «σκηνής» που τακτοποιεί το πλη-
κτρολόγιο για καλύτερη τοποθέτηση στα πόδια και κατόπιν στη µορφή tablet. Όλα 
γίνονται δυνατά χάρη στους στρατηγικά τοποθετηµένους µαγνήτες και τη µοναδι-
κή ευελιξία του δέρµατος που ενεργεί ως φυσικός σύνδεσµος. 
Για να επιτευχθεί ο λεπτός και ελαφρύς σχεδιασµός σε αυτόν τον εντελώς νέο 
form factor το Spectre Folio ενσωµατώνει µία από τις µικρότερες motherboards 
στον κλάδο, αξιοποιώντας τους επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel Core i5 και i7 
(σειράς Y). Επιπλέον, το fanless thermal design αξιοποιεί τις µοναδικές ιδιότητες 
του δέρµατος για να δηµιουργήσει µια εµπειρία πιο δροσερή και άνετη όταν ο 
υπολογιστής είναι τοποθετηµένος στα πόδια. Επιπροσθέτως, η HP συνεργάστηκε 
στενά µε την κορυφαία εταιρεία Bang & Olufsen για να συντονίσει µε ακρίβεια τα 
τέσσερα µπροστινά ηχεία για µια υπέροχη εµπειρία ήχου.

Κατά τα λοιπά, η συσκευή διαθέτει µέχρι 16 GB, χωρητικότητα αποθήκευσης 
SSD έως 2 TB και οθόνη 13,3 ιντσών FHD, αυτονοµία 18 ωρών, οπίσθιο φωτισµό 
στο πληκτρολόγιο, ενώ αργότερα µέσα στο έτος, θα κυκλοφορήσει και µε οθόνη 
4K. 

Η HP φέρνει επανάσταση στο 
μεταλλικό 3D printing 
Με το λανσάρισµα του Metal Jet, η HP πηγαίνει τη 3D εκτύπωση από την πρωτυ-
ποποίηση µέσα στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιοµηχανίας, της βαριάς βιοµηχα-
νίας, της ιατρικής, αλλά και κάθε άλλο κλάδου του κατασκευαστικού τοµέα.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση µεταλλικών υλικών ήταν εξαρχής µια πολλά υπο-
σχόµενη προοπτική στον κλάδο µε µεγάλη δυναµική. Ωστόσο, ελάχιστες ήταν οι 
πρακτικές εφαρµογές που βγήκαν στην παραγωγή, κυρίως λόγω του µεγάλου 
κόστους και των περιορισµών της τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία 3D 
metal printing είναι ένα καινοτόµο εργαλείο δηµιουργίας πρωτότυπων ανταλ-
λακτικών και κατασκευής αντικειµένων σε µικρό όγκο, αλλά ήταν εξαιρετικά 
ακριβή σε µεγάλες παραγωγές. 
Ωστόσο, αν και η πλήρης ενσωµάτωση του 3D printing στη διαδικασία παραγω-
γής βρίσκεται στα αρχικά στάδια, η παγκόσµια αγορά της βιοµηχανίας κατασκευ-
ών είναι τεράστια και σύµφωνα µε υπολογισµούς αγγίζει τα $12 τρις. 

Η HP πρωτοπορεί και στο 3D printing ανακοινώνοντας την πλατφόρµα HP Metal 
Jet. Πρόκειται για µια τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης µεγάλου όγκου που 
έρχεται να µετασχηµατίσει το χώρο της βιοµηχανίας παραγωγής µεταλλικών 
αντικειµένων, ενώ βρίσκει εφαρµογή σε µια πλειάδα αγορών, όπως η αυτοκινη-
τοβιοµηχανία, η ιατρική τεχνολογία και πολλές άλλες. Παράλληλα, η HP ανακοί-
νωσε την υπηρεσία Metal Jet Production Service, µέσω της οποίας οι πελάτες 
µπορούν να ανεβάζουν τα τρισδιάστατα σχέδιά τους τα οποία θα εκτυπώνονται 
και θα αποστέλλονται σε µεγάλες ποσότητες ανάλογα µε την παραγγελία. Η συ-
γκεκριµένη υπηρεσία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2019, ενώ το 2020 η HP 
θα ξεκινήσει να αποστέλλει τους 3D εκτυπωτές στους πρώτους πελάτες. Οι προ-
παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σε ότι αφορά την τεχνολογία της πλατφόρµας, ακολουθεί την ίδια αρχή λειτουργί-
ας µε την εκτύπωση σε πλαστικό: µεταλλική πούδρα συγκολλάται σε στρώσεις µε 
ένα ειδικό υλικό. Η συγκεκριµένη τεχνολογία προσφέρει αύξηση παραγωγικό-
τητας κατά 50% σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες, ενώ το παραγόµενο αντικείµενο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί κανονικά στην πράξη. Επιπλέον, η βαθιά γνώση της 
HP από το χώρο του printing της επιτρέπει να εκτυπώνει 3D µεταλλικά αντικεί-
µενα πολύπλοκης γεωµετρίας µε πλήρη λειτουργικότητα και σε πολύ µεγάλη 
ανάλυση.
Ήδη µεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους, έχουν συνάψει συνεργασία 
µε την HP. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την GKN Powder Metallurgy και την 
Parmatech, οι οποίες αξιοποιώντας την τεχνολογία Metal Jet θα ξεκινήσουν την 
κατασκευή (ή καλύτερα την εκτύπωση) ανταλλακτικών για τη Volkswagen και 
άλλες εταιρείες. 

Η αξιοπιστία στο 
business printting έχει όνομα: HP
Οι φετινές διακρίσεις του BLI, αντικατοπτρίζουν τη δέσµευση της HP να 
σχεδιάσει µια έξυπνη, αξιόπιστη και ασφαλή τεχνολογία που να ταιριάζει µε 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τον τρόπο εργασίας. Εκτός από τις συσκευές, 
οι φετινές διακρίσεις του BLI αναγνωρίζουν ιδιαίτερα το HP Smart App 
και τον HP Accessibility Assistant για «Εξαιρετικό επίτευγµα στην ευκολία 
χρήσης».
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η διάκριση «Η πιο αξιόπιστη εταιρεία business 
εκτυπωτών & MFP» είναι καινούρια και βασίζεται σε πέντε έτη µετρήσεων 
και δοκιµών και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Χαρακτηριστικά, η BLI ανέφερε: 
«Μετά την εξέταση της απόδοσης όλων των έγχρωµων και µονόχρωµων 
εκτυπωτών που δοκιµάστηκαν από το Buyers Lab, εµφανίστηκε ένας 
ξεκάθαρος νικητής: Η HP». 
Ο Marlene Orr, διευθυντής ανάλυσης εκτυπωτών και MFP του Keypoint 
Intelligence - Buyers Lab εξήρε την HP τονίζοντας: «Όταν πρόκειται για 
δοκιµασµένη αξιοπιστία, καµία άλλη εταιρεία δεν πλησιάζει καν στην απόδοση 
της HP. Οι εκτυπωτές και τα πολυµηχανήµατα της HP προσφέρουν εξαιρετική 
αξιοπιστία, αναδεικνύοντας εκατοµµύρια σελίδες χωρίς αποτυχίες ή διακοπές, 
καθιστώντας τη σαφή νικήτρια ως το πιο αξιόπιστο brand».

Οι υπόλοιπες διακρίσεις της HP
60-ppm έγχρωµο αντιγραφικό MFP: HP Color LaserJet Managed MFP 
E87660 Series       
60-ppm αντιγραφικό MFP: HP LaserJet Managed MFP E82560 Series
Έγχρωµος εκτυπωτής για µικρά και οικιακά γραφεία: HP Color LaserJet Pro 
M254dw
Έγχρωµο MFP για µικρά και οικιακά γραφεία: HP Color LaserJet Pro MFP 
M281fdw
MFP για µεγάλα workgroups: HP LaserJet Enterprise MFP M631 Series
Εκτυπωτής  για µεγάλα workgroups: HP LaserJet Enterprise M607 Series
MFP για περιβάλλον επιχειρήσεων: HP LaserJet Enterprise MFP M633 
Series
Εκτυπωτής για περιβάλλον επιχειρήσεων: HP LaserJet Enterprise M609 
Series
Inkjet εκτυπωτής για περιβάλλον επιχειρήσεων: HP PageWide Managed 
Color E75160dn
Εξαιρετικό επίτευγµα για ευκολία χρήσης: HP Accessibility Assistant
Εξαιρετικό επίτευγµα για ευκολία χρήσης: HP Smart App
Εξαιρετικό επίτευγµα καινοτοµίας: HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 
Flatbed Scanner
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COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
HPE Gold Networking Partner
Την εξαιρετικά σηµαντική πιστοποίηση 
της Hewlett Packard Enterprise 
ως Gold Partner, έλαβε η Cosmos 
Business Systems. Για να επιτύχει τη 
συγκεκριµένη πιστοποίηση, η Cosmos 
Business Systems, εκπλήρωσε τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις όπως η 
ύπαρξη σηµαντικού αριθµού µηχανικών 
που έλαβαν τις πιστοποιήσεις Aruba 
Certified Switching Professional 
(ACSP) & Aruba Certified Clearpass 
Professional (ACCP).

 Info: Cosmos Business Systems, 210-
6492800

DELL EXCLUSIVE STORE 

Το πρώτο Bits and 
Bytes Alienware Arena 
Το Dell Exclusive Store ανακοίνωσε 
τη συνεργασία του µε την αλυσίδα 
Bits and Bytes για τη δηµιουργία του 
πρώτου Bits and Bytes Alienware 
Arena στην Ελλάδα. Το Βits and 
Βytes Alienware Arena είναι πλήρως 
εξοπλισµένο µε 60 gaming stations 
Alienware Aurora PC τελευταίας 
γενιάς µε Αlienware Gaming οθόνες. 
Όπως ανακοίνωσε το Dell Exclusive 
Store, η συγκεκριµένη συνεργασία 
είναι στρατηγική επιλογή για την 
εταιρεία µε σκοπό την δηµιουργία και 
άλλων αντίστοιχων καταστηµάτων στο 
µέλλον όπως και µε την προµήθεια των 
υφιστάµενων µε εξοπλισµό Alienware. 
Info: Dell Exclusive Store, 
211-8888400 

INFO QUEST

Το Q-Zone, στην 
έκθεση Market Expo 
Η Info Quest Technologies 
συµµετείχε στην έκθεση Market 
Expo, παρουσιάζοντας το Q-Zone, την 
ολοκληρωµένη cloud λύση ταµείου 
και εµπορικής διαχείρισης που 
διαθέτει στην αγορά. Η οργάνωση 
των αποθεµάτων, η γνώση των 
πελατών, τα αναλυτικά reports, η 
φορητή τιµολόγηση και η πρόσβαση 
στα εταιρικά δεδοµένα από το tablet 
και το smartphone, είναι  δυνατότητες 
που πλέον µπορεί µε το Q-Zone να 
αξιοποιήσει ακόµα και µία µικρή ή 
εποχική ελληνική επιχείρηση, εύκολα, 
γρήγορα και οικονοµικά, µόλις από 20€ 
τον µήνα.
Info: Info Quest Technologies, 211-
9994321

Mε µια µατιά

Η Xerox ανακοίνωσε ότι κέρδισε την πρώτη θέση για 
ένατη συνεχόµενη χρονιά στην έρευνα αγοράς της 
Quocirca για τις λύσεις Managed Print Services. 
Η τεχνολογία ConnectKey της Xerox συνδέει τον φυσικό 
και ψηφιακό κόσµο και µετατρέπει τις παραδοσιακές 
συσκευές εκτύπωσης σε έξυπνους, συνδεδεµένους 
βοηθούς στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού χώρου. 
Οι εξατοµικευµένες αυτοµατοποιηµένες ροές εργασιών 
του χαρτοφυλακίου, η πρόσβαση µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού στο cloud, η συµβατότητα µε κινητά, προσαρ-
µοσµένες εφαρµογές και χαρακτηριστικά ασφαλείας 
πολλαπλών επιπέδων συµβάλλουν στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλει-
ας των χρηστών. Οι προσφορές MPS της Xerox έχουν 
σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες 
ανάγκες τόσο των µεγάλων επιχειρήσεων όσο και των 
επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου µεγέθους που µετα-
βαίνουν από το χαρτί στην ψηφιακή εποχή. Τεχνολογίες 
όπως η πλατφόρµα DocuShare της Xerox, προσφέρουν 
τα δοµικά συστατικά του σύγχρονου γραφείου: εργασία 
εν κινήσει, συνεργασία, έξυπνη διαχείριση δεδοµένων 
και αυτοµατοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών. Εργα-
λεία όπως η υπηρεσία User Analytics της Xerox ξεκλει-
δώνουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση 
του εκτυπωτή για τον εντοπισµό ευκαιριών ψηφιακού 
µετασχηµατισµού / αυτοµατισµού.

Η ασφάλεια των εγγράφων και των δεδοµένων παρα-
µένει καταλυτική για την αξία των MPS της Xerox, όπως 
αναφέρει η έκθεση Quocirca: «Η Xerox διαθέτει ένα 

ισχυρό σύνολο υπηρεσιών και εργαλείων ασφαλείας, 
τα οποία είναι απαραίτητα για τα MPS. Η πολυεπίπεδη 
προσέγγισή της στην ασφάλεια περιλαµβάνει υπηρεσίες 

αξιολόγησης, ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας, συµµόρ-
φωσης και αποκατάστασης, ανάλυση των χρηστών, 
έλεγχο και παρακολούθηση».
«Η συνέπεια της Xerox  σε αυτόν τον τοµέα της εξασφά-
λισε την πρώτη θέση για µια ακόµη χρονιά», δήλωσε 
η Louella Fernandes, αναπληρώτρια διευθύντρια 
της Quocirca. «Η εµπειρία της Xerox σε υποστήριξη 
πολλαπλών προµηθευτών, διεθνή εξυπηρέτηση, ολο-
κληρωµένες αναλύσεις και αναφορές σε συνδυασµό µε 
την αποδεδειγµένη δύναµη της τεχνολογίας ConnectKey, 
εδραιώνει την αυξανόµενη δυναµική της εταιρείας στην 
αγορά MPS».

Info: Xerox Hellas, 210-9307000

XEROX 

Ξανά πρώτη (για ένατη χρονιά) η Xerox 
στο MPS 

10.2018

Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της IDC 
για το τρίτο τρίµηνο του 2018 (3Q18) οι πωλήσεις υπολο-
γιστών (desktop, laptops και workstations) ανήλθαν σε 
67,4 εκατοµµύρια τεµάχια, σηµειώνοντας µείωση 0,9% 
σε ετήσια βάση. Σε αντίθεση µε το 2Q18, το οποίο σηµεί-
ωσε άνοδο, τα αποτελέσµατα του 3ου τρίτου τριµήνου 
υπερέβησαν την πρόβλεψη που µιλούσε για ακόµα 
µεγαλύτερη πτώση κατά 3,0%.
Η παραδοσιακή αγορά στον χώρο των προσωπικών 
υπολογιστών τείνει προς µια σταθεροποίηση από το 
2017 και µάλιστα φλερτάρει µε σταθερή ανάπτυξη το 
2Q18. Ενώ η ζήτηση από τις ώριµες αγορές παρέµεινε 
το βασικό κλειδί στη συγκεκριµένη αγορά, πολλές 
αναδυόµενες αγορές αντιµετώπισαν µια σειρά από 
δυσµενείς παράγοντες όπως ισοτιµίες και διάφορα 
πολιτικοοικονοµικά θέµατα. 

Η κατάταξη των κατασκευαστών 
Η Lenovo παρουσίασε αξιοσηµείωτη βελτίωση στην 

αγορά της Β. Αµερικής έπειτα από µια ανανεωµένη 
στρατηγική στα κανάλια διάθεσης και πιο σταθερή 
διαχείριση. Η συνεργασία µε τη Fujitsu βοήθησε την 
εταιρεία να αυξήσει το παγκόσµιο µερίδιο αγοράς στο 
24% καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση. 
Η HP διατηρήθηκε σταθερή µε ετήσια αύξηση µόλις 
0,3%. Παρόλα αυτά, η εταιρεία έφτασε αισίως στο δέκατο 
διαδοχικό τρίµηνο θετικής ετήσιας ανάπτυξης, .
Η Dell είχε την ίδια εικόνα µε τη Lenovo παρουσιάζοντας 
και αυτή ετήσια αύξηση 5,8% επεκτείνοντας περαιτέρω 
το µερίδιο αγοράς της σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
Η Acer ανέβηκε στην 4η θέση µε ισχυρές επιδόσεις στο 
χώρο της εκπαίδευσης και το gaming. 
Τέλος, η Apple ολοκλήρωσε το τρίµηνο στην 5η θέση, 
υποχωρώντας πάνω από 11% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
περσινό τρίµηνο και ήταν η µόνη εταιρεία του top 5 που 
παρουσίασε χαµηλότερη απόδοση από τη συνολική 
αγορά.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200
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OFFICE LINE

H πρώτη Citrix on 
Azure υλοποίηση 
Η Office Line ανέλαβε και υλοποίησε 
µε επιτυχία έργο Azure migration 
για την Intertranslations, βασικός 
ανάδοχος µεταφραστικών έργων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
περισσότερους από 130 γλωσσικούς 
συνδυασµούς. Πρόκειται για 
το πρώτο ολοκληρωµένο έργο 
ψηφιακού µετασχηµατισµού σε 
παραγωγή στην Ελλάδα, βασισµένο 
σε τεχνολογίες Citrix on Azure. 
Info: Office Line, 210-9760200

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι τελευταίες εξελίξεις 
στο surveillance 
H Lexis Πληροφορική επίσηµος 
αντιπρόσωπος και διανοµέας 
των προϊόντων VivoTek στην 
Ελλάδα από το 2004, και η VivoTek 
πραγµατοποίησαν παρουσίαση µε 
τίτλο «VivoTek IP Surveillance: Cyber 
Security & Video Analytics» στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις της Lexis. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκε η νέα σειρά 
καµερών H.265, το λογισµικό 
κεντρικής διαχείρισης VAST2, οι 
αναβαθµισµένες λύσεις σε License 
Plate Recognition καθώς και 
τα Video Analytics της VivoTek. 
Στην παρουσίαση συµµετείχαν 
µεταπωλητές και συνεργάτες της 
Lexis από ολόκληρη την Ελλάδα.
Info: Lexis Πληροφορική, 
210-6777007

SOFTONE

Το Soft1 Cloud ERP 
στο Μουσείο Μπενάκη
Τη λύση Cloud ERP της SoftOne 
επέλεξε το Μουσείο Μπενάκη για 
την ολοκληρωµένη µηχανογραφική 
υποστήριξη και τον έλεγχο του 
πλήθους των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση 
πραγµατοποιήθηκε µε την 
επιστηµονική συνδροµή της PwC, 
θέτοντας σε λειτουργία ένα σύγχρονο 
σύστηµα ERP που εναρµονίζει τις 
εσωτερικές διαδικασίες του Μουσείου 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει 
την απόλυτη συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις του GDPR για τη 
διαχείριση προσωπικών δεδοµένων.
Info: SoftOne, 211-1022222

Mε µια µατιά

10.2018

Η Fujitsu ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας µε τη 
Westnet για να γίνει ο βασικός συνεργάτης διανοµής 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλύπτοντας όλο το 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων της Fujitsu, στο 
οποίο περιλαµβάνονται, σταθεροί workstations και 
φορητές συσκευές υψηλής τεχνολογίας, λύσεις future 
workplace, οθόνες, Primergy servers, συστήµατα απο-
θήκευσης Eternus και ολοκληρωµένα συστήµατα. 
Η συµφωνία θα καλύπτει το χαρτοφυλάκιο των συ-
νεργατών της Fujitsu, ενώ θα περιλαµβάνει ψηφιακές 
υποδοµές, Hybrid IT, προστασία δεδοµένων και ολο-
κληρωµένα συστήµατα. Επιπλέον, αργότερα εντός του 
έτους, σχεδιάζεται να συµπεριληφθούν λύσεις στους 
τοµείς της τεχνητής νοηµοσύνης και του IoT.

Σηµαντικά οφέλη για τους συνεργάτες 
Το πρόγραµµα συνεργατών «Select Partner Program» 
της Fujitsu έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους 
συνεργάτες του δικτύου διάθεσης κατά τη µετάβασή 
τους από µεταπωλητές σε παρόχους υπηρεσιών, 
επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από αυτές τις 
νέες ευκαιρίες και να γίνουν αξιόπιστοι σύµβουλοι µε 
δυνατότητες καθοδήγησης των πελατών τους κατά τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό τους. 
Η Westnet θα υποστηρίξει αποτελεσµατικότερα τους 
συνεργάτες του προγράµµατος Select, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να προσφέρουν την πλήρη γκάµα 
των προϊόντων και λύσεων προστιθέµενης αξίας της 
Fujitsu, καθώς και τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν 
νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες.

Όπως άλλωστε ανέφερε ο Γιώργος Δαβιώτης, εµπορι-
κός διευθυντής της Westnet το όραµα της εταιρείας εί-
ναι να προσφέρει τη δυνατότητα στο δίκτυο συνεργατών 
Select της Fujitsu να «αγκαλιάσει» την πώληση ολοκλη-
ρωµένων λύσεων, στηρίζοντάς τους µε όλα τα απαραί-
τητα εργαλεία και εξειδικευµένες λύσεις. «Η συνεργα-
σία µε τη Fujitsu, που παρέχει  παγκοσµίου φήµης ποικι-
λία τεχνολογικών προϊόντων, αποτελεί ένα µεγάλο βήµα 
προόδου» κατέληξε.

. Info: Westnet, 211-3002100

Η Fujitsu υπογράφει 
συµφωνία διανοµής µε τη Westnet 

WESTNET DISTRIBUTION

Στα κεντρικά γραφεία της Intersys, στο Μαρκόπουλο 
πραγµατοποιήθηκε η 20η διεθνής συνάντηση των 
κορυφαίων επαγγελµατιών του τοµέα Managing Print 
Services IMPSGA (International Managed Print Services 
Global Alliance), από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., µε 
στόχο την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το µέλλον 
του κλάδου της διαχείρισης εκτυπώσεων. Η Intersys 
αποτελεί το επιλεγµένο µέλος του IMPSGA για την 
ελληνική αγορά, καθώς µόνο µία εταιρεία ανά χώρα 
µπορεί να συµµετέχει στο IMPSGA.
Κατά τη διάρκεια της 2ήµερης επετειακής συνάντησης, 
η Intersys είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει επίσηµα 
το πιο έξυπνο και εξελιγµένο εργαλείο βελτιστοποίησης 
σχεδιασµού λύσεων MPS: ένα λογισµικό που 
αναπτύχθηκε από και χάρη στην τεχνογνωσία της 
Intersys, το οποίο ανατρέπει τον τρόπο υλοποίησης των 
MPS, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις. 
Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για τις τάσεις και τις 
εξελίξεις του κλάδου, τις βέλτιστες πρακτικές και τα 
state-of-the-art εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτικών 
στόλων σε διεθνές επίπεδο.  Καταγράφηκαν οι 
ιδιαιτερότητες και διαφορές της Ευρωπαϊκής αγοράς 

και των Η.Π.Α., καθώς και οι επιρροές µεταξύ των δύο 
πλευρών του Ατλαντικού.
Έγιναν εκτιµήσεις για το µέλλον και αναλύθηκε η 
σηµασία της διορατικότητας και προσαρµοστικότητας 

που είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν οι εταιρείες του 
χώρου, για την κάλυψη σηµερινών και µελλοντικών 
αναγκών πελατών τους.

Την 20η διεθνή συνάντηση IMPSGA υποστήριξαν η 
Hewlett Packard, η Intersys και η Asolvi.

Info: Intersys, 210-9554355

INTERSYS

Ετήσια διεθνής συνάντηση MPS 
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COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
HPE Gold Networking Partner
Την εξαιρετικά σηµαντική πιστοποίηση 
της Hewlett Packard Enterprise 
ως Gold Partner, έλαβε η Cosmos 
Business Systems. Για να επιτύχει τη 
συγκεκριµένη πιστοποίηση, η Cosmos 
Business Systems, εκπλήρωσε τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις όπως η 
ύπαρξη σηµαντικού αριθµού µηχανικών 
που έλαβαν τις πιστοποιήσεις Aruba 
Certified Switching Professional 
(ACSP) & Aruba Certified Clearpass 
Professional (ACCP).

 Info: Cosmos Business Systems, 210-
6492800

DELL EXCLUSIVE STORE 

Το πρώτο Bits and 
Bytes Alienware Arena 
Το Dell Exclusive Store ανακοίνωσε 
τη συνεργασία του µε την αλυσίδα 
Bits and Bytes για τη δηµιουργία του 
πρώτου Bits and Bytes Alienware 
Arena στην Ελλάδα. Το Βits and 
Βytes Alienware Arena είναι πλήρως 
εξοπλισµένο µε 60 gaming stations 
Alienware Aurora PC τελευταίας 
γενιάς µε Αlienware Gaming οθόνες. 
Όπως ανακοίνωσε το Dell Exclusive 
Store, η συγκεκριµένη συνεργασία 
είναι στρατηγική επιλογή για την 
εταιρεία µε σκοπό την δηµιουργία και 
άλλων αντίστοιχων καταστηµάτων στο 
µέλλον όπως και µε την προµήθεια των 
υφιστάµενων µε εξοπλισµό Alienware. 
Info: Dell Exclusive Store, 
211-8888400 

INFO QUEST

Το Q-Zone, στην 
έκθεση Market Expo 
Η Info Quest Technologies 
συµµετείχε στην έκθεση Market 
Expo, παρουσιάζοντας το Q-Zone, την 
ολοκληρωµένη cloud λύση ταµείου 
και εµπορικής διαχείρισης που 
διαθέτει στην αγορά. Η οργάνωση 
των αποθεµάτων, η γνώση των 
πελατών, τα αναλυτικά reports, η 
φορητή τιµολόγηση και η πρόσβαση 
στα εταιρικά δεδοµένα από το tablet 
και το smartphone, είναι  δυνατότητες 
που πλέον µπορεί µε το Q-Zone να 
αξιοποιήσει ακόµα και µία µικρή ή 
εποχική ελληνική επιχείρηση, εύκολα, 
γρήγορα και οικονοµικά, µόλις από 20€ 
τον µήνα.
Info: Info Quest Technologies, 211-
9994321

Mε µια µατιά

Η Xerox ανακοίνωσε ότι κέρδισε την πρώτη θέση για 
ένατη συνεχόµενη χρονιά στην έρευνα αγοράς της 
Quocirca για τις λύσεις Managed Print Services. 
Η τεχνολογία ConnectKey της Xerox συνδέει τον φυσικό 
και ψηφιακό κόσµο και µετατρέπει τις παραδοσιακές 
συσκευές εκτύπωσης σε έξυπνους, συνδεδεµένους 
βοηθούς στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού χώρου. 
Οι εξατοµικευµένες αυτοµατοποιηµένες ροές εργασιών 
του χαρτοφυλακίου, η πρόσβαση µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού στο cloud, η συµβατότητα µε κινητά, προσαρ-
µοσµένες εφαρµογές και χαρακτηριστικά ασφαλείας 
πολλαπλών επιπέδων συµβάλλουν στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλει-
ας των χρηστών. Οι προσφορές MPS της Xerox έχουν 
σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες 
ανάγκες τόσο των µεγάλων επιχειρήσεων όσο και των 
επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου µεγέθους που µετα-
βαίνουν από το χαρτί στην ψηφιακή εποχή. Τεχνολογίες 
όπως η πλατφόρµα DocuShare της Xerox, προσφέρουν 
τα δοµικά συστατικά του σύγχρονου γραφείου: εργασία 
εν κινήσει, συνεργασία, έξυπνη διαχείριση δεδοµένων 
και αυτοµατοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών. Εργα-
λεία όπως η υπηρεσία User Analytics της Xerox ξεκλει-
δώνουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση 
του εκτυπωτή για τον εντοπισµό ευκαιριών ψηφιακού 
µετασχηµατισµού / αυτοµατισµού.

Η ασφάλεια των εγγράφων και των δεδοµένων παρα-
µένει καταλυτική για την αξία των MPS της Xerox, όπως 
αναφέρει η έκθεση Quocirca: «Η Xerox διαθέτει ένα 

ισχυρό σύνολο υπηρεσιών και εργαλείων ασφαλείας, 
τα οποία είναι απαραίτητα για τα MPS. Η πολυεπίπεδη 
προσέγγισή της στην ασφάλεια περιλαµβάνει υπηρεσίες 

αξιολόγησης, ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας, συµµόρ-
φωσης και αποκατάστασης, ανάλυση των χρηστών, 
έλεγχο και παρακολούθηση».
«Η συνέπεια της Xerox  σε αυτόν τον τοµέα της εξασφά-
λισε την πρώτη θέση για µια ακόµη χρονιά», δήλωσε 
η Louella Fernandes, αναπληρώτρια διευθύντρια 
της Quocirca. «Η εµπειρία της Xerox σε υποστήριξη 
πολλαπλών προµηθευτών, διεθνή εξυπηρέτηση, ολο-
κληρωµένες αναλύσεις και αναφορές σε συνδυασµό µε 
την αποδεδειγµένη δύναµη της τεχνολογίας ConnectKey, 
εδραιώνει την αυξανόµενη δυναµική της εταιρείας στην 
αγορά MPS».

Info: Xerox Hellas, 210-9307000

XEROX 

Ξανά πρώτη (για ένατη χρονιά) η Xerox 
στο MPS 
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Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της IDC 
για το τρίτο τρίµηνο του 2018 (3Q18) οι πωλήσεις υπολο-
γιστών (desktop, laptops και workstations) ανήλθαν σε 
67,4 εκατοµµύρια τεµάχια, σηµειώνοντας µείωση 0,9% 
σε ετήσια βάση. Σε αντίθεση µε το 2Q18, το οποίο σηµεί-
ωσε άνοδο, τα αποτελέσµατα του 3ου τρίτου τριµήνου 
υπερέβησαν την πρόβλεψη που µιλούσε για ακόµα 
µεγαλύτερη πτώση κατά 3,0%.
Η παραδοσιακή αγορά στον χώρο των προσωπικών 
υπολογιστών τείνει προς µια σταθεροποίηση από το 
2017 και µάλιστα φλερτάρει µε σταθερή ανάπτυξη το 
2Q18. Ενώ η ζήτηση από τις ώριµες αγορές παρέµεινε 
το βασικό κλειδί στη συγκεκριµένη αγορά, πολλές 
αναδυόµενες αγορές αντιµετώπισαν µια σειρά από 
δυσµενείς παράγοντες όπως ισοτιµίες και διάφορα 
πολιτικοοικονοµικά θέµατα. 

Η κατάταξη των κατασκευαστών 
Η Lenovo παρουσίασε αξιοσηµείωτη βελτίωση στην 

αγορά της Β. Αµερικής έπειτα από µια ανανεωµένη 
στρατηγική στα κανάλια διάθεσης και πιο σταθερή 
διαχείριση. Η συνεργασία µε τη Fujitsu βοήθησε την 
εταιρεία να αυξήσει το παγκόσµιο µερίδιο αγοράς στο 
24% καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση. 
Η HP διατηρήθηκε σταθερή µε ετήσια αύξηση µόλις 
0,3%. Παρόλα αυτά, η εταιρεία έφτασε αισίως στο δέκατο 
διαδοχικό τρίµηνο θετικής ετήσιας ανάπτυξης, .
Η Dell είχε την ίδια εικόνα µε τη Lenovo παρουσιάζοντας 
και αυτή ετήσια αύξηση 5,8% επεκτείνοντας περαιτέρω 
το µερίδιο αγοράς της σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
Η Acer ανέβηκε στην 4η θέση µε ισχυρές επιδόσεις στο 
χώρο της εκπαίδευσης και το gaming. 
Τέλος, η Apple ολοκλήρωσε το τρίµηνο στην 5η θέση, 
υποχωρώντας πάνω από 11% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
περσινό τρίµηνο και ήταν η µόνη εταιρεία του top 5 που 
παρουσίασε χαµηλότερη απόδοση από τη συνολική 
αγορά.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200
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OFFICE LINE

H πρώτη Citrix on 
Azure υλοποίηση 
Η Office Line ανέλαβε και υλοποίησε 
µε επιτυχία έργο Azure migration 
για την Intertranslations, βασικός 
ανάδοχος µεταφραστικών έργων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
περισσότερους από 130 γλωσσικούς 
συνδυασµούς. Πρόκειται για 
το πρώτο ολοκληρωµένο έργο 
ψηφιακού µετασχηµατισµού σε 
παραγωγή στην Ελλάδα, βασισµένο 
σε τεχνολογίες Citrix on Azure. 
Info: Office Line, 210-9760200

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι τελευταίες εξελίξεις 
στο surveillance 
H Lexis Πληροφορική επίσηµος 
αντιπρόσωπος και διανοµέας 
των προϊόντων VivoTek στην 
Ελλάδα από το 2004, και η VivoTek 
πραγµατοποίησαν παρουσίαση µε 
τίτλο «VivoTek IP Surveillance: Cyber 
Security & Video Analytics» στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις της Lexis. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκε η νέα σειρά 
καµερών H.265, το λογισµικό 
κεντρικής διαχείρισης VAST2, οι 
αναβαθµισµένες λύσεις σε License 
Plate Recognition καθώς και 
τα Video Analytics της VivoTek. 
Στην παρουσίαση συµµετείχαν 
µεταπωλητές και συνεργάτες της 
Lexis από ολόκληρη την Ελλάδα.
Info: Lexis Πληροφορική, 
210-6777007

SOFTONE

Το Soft1 Cloud ERP 
στο Μουσείο Μπενάκη
Τη λύση Cloud ERP της SoftOne 
επέλεξε το Μουσείο Μπενάκη για 
την ολοκληρωµένη µηχανογραφική 
υποστήριξη και τον έλεγχο του 
πλήθους των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση 
πραγµατοποιήθηκε µε την 
επιστηµονική συνδροµή της PwC, 
θέτοντας σε λειτουργία ένα σύγχρονο 
σύστηµα ERP που εναρµονίζει τις 
εσωτερικές διαδικασίες του Μουσείου 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει 
την απόλυτη συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις του GDPR για τη 
διαχείριση προσωπικών δεδοµένων.
Info: SoftOne, 211-1022222
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Η Fujitsu ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας µε τη 
Westnet για να γίνει ο βασικός συνεργάτης διανοµής 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλύπτοντας όλο το 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων της Fujitsu, στο 
οποίο περιλαµβάνονται, σταθεροί workstations και 
φορητές συσκευές υψηλής τεχνολογίας, λύσεις future 
workplace, οθόνες, Primergy servers, συστήµατα απο-
θήκευσης Eternus και ολοκληρωµένα συστήµατα. 
Η συµφωνία θα καλύπτει το χαρτοφυλάκιο των συ-
νεργατών της Fujitsu, ενώ θα περιλαµβάνει ψηφιακές 
υποδοµές, Hybrid IT, προστασία δεδοµένων και ολο-
κληρωµένα συστήµατα. Επιπλέον, αργότερα εντός του 
έτους, σχεδιάζεται να συµπεριληφθούν λύσεις στους 
τοµείς της τεχνητής νοηµοσύνης και του IoT.

Σηµαντικά οφέλη για τους συνεργάτες 
Το πρόγραµµα συνεργατών «Select Partner Program» 
της Fujitsu έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους 
συνεργάτες του δικτύου διάθεσης κατά τη µετάβασή 
τους από µεταπωλητές σε παρόχους υπηρεσιών, 
επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από αυτές τις 
νέες ευκαιρίες και να γίνουν αξιόπιστοι σύµβουλοι µε 
δυνατότητες καθοδήγησης των πελατών τους κατά τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό τους. 
Η Westnet θα υποστηρίξει αποτελεσµατικότερα τους 
συνεργάτες του προγράµµατος Select, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να προσφέρουν την πλήρη γκάµα 
των προϊόντων και λύσεων προστιθέµενης αξίας της 
Fujitsu, καθώς και τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν 
νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες.

Όπως άλλωστε ανέφερε ο Γιώργος Δαβιώτης, εµπορι-
κός διευθυντής της Westnet το όραµα της εταιρείας εί-
ναι να προσφέρει τη δυνατότητα στο δίκτυο συνεργατών 
Select της Fujitsu να «αγκαλιάσει» την πώληση ολοκλη-
ρωµένων λύσεων, στηρίζοντάς τους µε όλα τα απαραί-
τητα εργαλεία και εξειδικευµένες λύσεις. «Η συνεργα-
σία µε τη Fujitsu, που παρέχει  παγκοσµίου φήµης ποικι-
λία τεχνολογικών προϊόντων, αποτελεί ένα µεγάλο βήµα 
προόδου» κατέληξε.

. Info: Westnet, 211-3002100

Η Fujitsu υπογράφει 
συµφωνία διανοµής µε τη Westnet 

WESTNET DISTRIBUTION

Στα κεντρικά γραφεία της Intersys, στο Μαρκόπουλο 
πραγµατοποιήθηκε η 20η διεθνής συνάντηση των 
κορυφαίων επαγγελµατιών του τοµέα Managing Print 
Services IMPSGA (International Managed Print Services 
Global Alliance), από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., µε 
στόχο την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το µέλλον 
του κλάδου της διαχείρισης εκτυπώσεων. Η Intersys 
αποτελεί το επιλεγµένο µέλος του IMPSGA για την 
ελληνική αγορά, καθώς µόνο µία εταιρεία ανά χώρα 
µπορεί να συµµετέχει στο IMPSGA.
Κατά τη διάρκεια της 2ήµερης επετειακής συνάντησης, 
η Intersys είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει επίσηµα 
το πιο έξυπνο και εξελιγµένο εργαλείο βελτιστοποίησης 
σχεδιασµού λύσεων MPS: ένα λογισµικό που 
αναπτύχθηκε από και χάρη στην τεχνογνωσία της 
Intersys, το οποίο ανατρέπει τον τρόπο υλοποίησης των 
MPS, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις. 
Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για τις τάσεις και τις 
εξελίξεις του κλάδου, τις βέλτιστες πρακτικές και τα 
state-of-the-art εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτικών 
στόλων σε διεθνές επίπεδο.  Καταγράφηκαν οι 
ιδιαιτερότητες και διαφορές της Ευρωπαϊκής αγοράς 

και των Η.Π.Α., καθώς και οι επιρροές µεταξύ των δύο 
πλευρών του Ατλαντικού.
Έγιναν εκτιµήσεις για το µέλλον και αναλύθηκε η 
σηµασία της διορατικότητας και προσαρµοστικότητας 

που είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν οι εταιρείες του 
χώρου, για την κάλυψη σηµερινών και µελλοντικών 
αναγκών πελατών τους.

Την 20η διεθνή συνάντηση IMPSGA υποστήριξαν η 
Hewlett Packard, η Intersys και η Asolvi.

Info: Intersys, 210-9554355

INTERSYS

Ετήσια διεθνής συνάντηση MPS 



Το θερµό ευχαριστώ της PartnerNET ανταπέδωσαν οι 
συνεργάτες της µε την  παρουσία τους στην πιο ζεστή 
βραδιά του Φθινοπώρου στο Gazarte. Ο λόγος για το 
«Grandstream day» το ετήσιο event που διοργανώνει η 
PartnerNET για να τιµήσει την επιτυχή συνεργασία της µε 
τον µεγάλο οίκο IP τηλεπικοινωνιών Grandstream.

Η βραδιά  ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του Angelo 
Gentili, ιδρυτή της PartnerNET, ενώ τίµησε τη σκηνή 
µε την εγκάρδια οµιλία του ο υπεύθυνος EMEA της 
Grandstream, Tomer Hen.  Ο όµορφος διάκοσµος του 
χώρου, πλαισίωνε ιδανικά την περίοπτη θέση που είχαν 
τα προϊόντα Grandstream, γύρω από τα οποία στήθηκαν 
πολλές κουβέντες µε ευχάριστη διάθεση µεταξύ των 
συνεργατών και του προσωπικού της PartnerNET. Τα 
χαµόγελα έδιναν και έπαιρναν και το κλίµα ζεστάθηκε 

ακόµα περισσότερο συνοδεία ποτού και φαγητού, που 
µετέτρεψαν µια επαγγελµατική εκδήλωση σε πραγµατική 
γιορτή.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο ίδιο κλίµα µέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες, οπότε και η PartnerNET, η 
Grandstream και οι καλεσµένοι συνεργάτες ανανέωσαν 
το ραντεβού τους για το επόµενο Grandstream Day
Info: ParntnerNet, 210-7100000 
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QUALISYS SOFTWARE

Το SugarCRM, το 
καλύτερο CRM 
Η Qualisys Software, επίσηµος 
συνεργάτης της SugarCRM στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο, µε υλοποίηση 
σηµαντικών εγκαταστάσεων 
ανακοίνωσε ότι το SugarCRM για 
τέταρτη συνεχόµενη χρονιά αναδείχθηκε 
νικητής στα βραβεία Business 
Choice Award for Best CRM 2018. Οι 
κατηγορίες που κλήθηκαν οι πελάτες 
να ψηφίσουν την αγαπηµένη τους 
λύση CRM ήταν: αξιοπιστία, συνολική 
ικανοποίηση, εξυπηρέτηση, τεχνική 
υποστήριξη, σύσταση σε υποψήφιους 
πελάτες. Η οµάδα της SugarCRM έλαβε 
το αναγνωρισµένου κύρους βραβείο 
Best CRM 2018, στα Business Choice 
Awards PC Magazine’s έναντι ισχυρού 
ανταγωνισµού.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

DIS

«Χρυσή» η λύση SFA 
iAnywhere  
Gold βραβείο στην κατηγορία «Mobile 
Sales-Force & CRM Applications» στα 
Mobile Excellence Awards 2018 για 
τη DIS και το mobile app iAnywhere 
SFA, µε την υλοποίηση έργου 
ψηφιακού µετασχηµατισµού στην οµάδα 
πωλήσεων της ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιοµηχανία 
Γάλακτος ΑΒΕΕ. To iAnywhere είναι 
ειδικά σχεδιασµένο να επιτρέπει στη 
διοίκηση και την οµάδα πωλήσεων µια 
ολοκληρωµένη εικόνα για τον τελικό 
πελάτη και την εφοδιαστική αλυσίδα.  
Info: DIS, 210-8767400 

INTRASOFT INTERNATIONAL

Predictive analytics µε 
την WeMetrix 
Η Intrasoft International ανακοίνωσε 
την συµµετοχή της στην εταιρεία 
WeMetrix, η οποία αναπτύσσει λύσεις 
data analytics που εστιάζουν στον χώρο 
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η 
WeMetrix καινοτοµεί προσφέροντας 
στα οικονοµικά επιτελεία επιχειρήσεων 
και τραπεζών µία ολοκληρωµένη SaaS 
εργαλειοθήκη, η οποία µε απλό και 
εύχρηστο τρόπο αξιοποιεί πολύπλοκες 
µεθοδολογίες οικονοµετρίας, predictive 
and prescriptive data analytics 
τελευταίας γενιάς. 
Info: Intrasoft International,
210-6876400
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Σε έναν κόσµο που οι συσκευές γίνονται ολοένα και 
εξυπνότερες, δεν θα µπορούσε απουσιάζει η Schneider 
Electric µε τα νέα APC  Smart-UPS µε Smart Connect.
H ανάγκη για έξυπνες συσκευές έρχεται να 
εξυπηρετήσει την αποµακρυσµένη επίβλεψη αυτών 
και να αυτοµατοποιήσει λειτουργίες που ο ανθρώπινος 
παράγοντας θα κάνει την εµφάνισή του µόνο όταν αυτό 
είναι αναγκαίο. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται 
να καλύψει η νέα σειρά των έξυπνων UPS της APC, 
ενσωµατώνοντας σ’ αυτά µία smart connect θύρα για 
διαχείριση της συσκευής µέσω cloud. Η ιδέα είναι απλή 
και η εφαρµογή της απλούστερη.

Πρόσβαση στο UPS από το cloud
Αφού εκτελέσουµε το Εasy 3-step set-up ένας 
νέος κόσµος δυνατοτήτων και ευκολιών ανοίγεται 
µπροστά µας. Το UPS πλέον είναι προσβάσιµο από 
κάθε συσκευή που έχει δυνατότητα διασύνδεσης στο 
Internet και η σύνδεση γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον. 
Επιπλέον, τα firmware updates πλέον γίνονται 
αυτόµατα κάτι το οποίο µας εξασφαλίζει πολύτιµο 
χρόνο.
Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί και το γεγονός ότι η 
λύση συνεργάζεται µε τα κύρια remote monitoring and 
management software (RMMS) της αγοράς, ενώ οι 
ενηµερώσεις των δεδοµένων αλλά και των στατιστικών 
γίνονται σε πραγµατικό χρόνο. 
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν 
ενσωµατωθεί προνοητικές ειδοποιήσεις µε 
ξεκάθαρες προτεινόµενες ενέργειες διαχείρισης. Αυτά 
εµφανίζονται είτε σε περίπτωση κάποιας πιθανής 
βλάβης είτε σαν συµβουλές βελτιστοποίησης της 
απόδοσης και της µακροβιότητας του µηχανήµατος, κάτι 

που εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία χωρίς να είναι 
απαραίτητη η παρουσία µας πάνω από τα διαχειριστικά 
softwares παρά µόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Οι παραπάνω λειτουργίες συνδυασµένες µεταξύ τους 
εξασφαλίζουν ένα ποσοστό 85% άµεσης επίλυσης του 
προβλήµατος σε πρώτο χρόνο από τον πρώτο τεχνικό 
που θα λάβει την ειδοποίηση.

Τα APC  Smart-UPS µε Smart Connect ανταποκρίνονται 
άριστα στις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
αλλά και στους παρόχους υπηρεσιών που τις 

εξυπηρετούν. Η τεχνολογία της Schneider Electric 
έρχεται να σας απαλλάξει από πολλές διαδικασίες 
διαχείρισης και να σας δώσει τον χρόνο που χρειάζεστε 
ώστε να ασχοληθείτε µε τους πραγµατικούς στόχους 
της καθηµερινότητας σας.

Τις λύσεις αυτές αλλά και ακόµα περισσότερες 
µπορείτε να τις βρείτε µέσα από την Professional 
Services η οποία είναι επίσηµος διανοµέας της APC 
στην Ελλάδα. 

Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

APC Smart-UPS µε Smart Connect   

PARTNERNET

Η πιο «ζεστή» βραδιά της 
PartnerNET η «Grandstream Day»

Η Dell παρουσίασε το ισχυρότερο workstation σε µορφή rack 
1U στον κόσµο, καθώς και αρκετά νέα workstations σε µορφή 
tοwer που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν σε εταιρείες 
όλων των µεγεθών και προϋπολογισµών να έχουν πρόσβαση 
σε ισχυρούς, προσιτούς, συµπαγείς σταθµούς εργασίας.
Κατασκευασµένος ακολουθώντας τις υποδείξεις των 
πελατών, ο Dell Precision 3930 rack παρέχει ισχυρή απόδοση 
σε περιορισµένο µέγεθος. Το µέγεθος 1U παρέχει καλύτερη 
πυκνότητα ανά rack, εκτεταµένες θερµοκρασίες λειτουργίας 
και χαρακτηριστικά, όπως µικρό βάθος, φίλτρα σκόνης και 
legacy θύρες, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωµάτωση 
σε σύνθετες εφαρµογές ιατρικής απεικόνισης και λύσεις 
βιοµηχανικού αυτοµατισµού.
Με την εισαγωγή των επεξεργαστών Intel Xeon E και των 
πρόσφατα ανακοινωθέντων επεξεργαστών Intel Core 8ης 
γενιάς, το rack παρέχει έως και 64GB µνήµης 2666MHz DDR4. 
Επιπλέον, ο επεξεργαστής Intel Xeon E υποστηρίζει τεχνολογία 

κώδικα διόρθωσης σφαλµάτων (ECC) για αυξηµένη 
αξιοπιστία. 
Το rack προσφέρει την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία 
των σταθµών εργασίας και παρέχει ευελιξία για αξιοποίηση 
έως και GPU double wide µε απαιτήσεις ισχύος έως 250W 
και επεκτασιµότητα µε έως και 24TB αποθήκευσης. Με 3 
υποδοχές PCIe συµπεριλαµβανοµένης µιας προαιρετικής 
υποδοχής PCI, ο νέος σταθµός εργασίας σε µορφή rack 
µπορεί να αντιµετωπίσει σύνθετες εργασίες µε ευκολία.

Σε ό,τι αφορά τα γραφικά, είναι διαθέσιµη µια σειρά από 
επαγγελµατικές λύσεις γραφικών µε GPU Nvidia Quadro. 
Επιπλέον, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από 
µια σειρά από συστήµατα γραφικών ΑMD Radeon Pro.

Info: Dell Hellas, 210-8129800
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UNI SYSTEMS

Νέα θυγατρική στο 
Μιλάνο
Ενισχυµένη από την αξιοσηµείωτη 
ανάπτυξή της στην αγορά της 
Ε.Ε. – τα έσοδα από τις διεθνείς 
δραστηριότητές της ξεπερνούν το 
40% του συνολικού τζίρου – η Uni 
Systems επέλεξε να ιδρύσει νέο 
γραφείο στο Μιλάνο, προκειµένου να 
επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της 
ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει 
τους πελάτες της µε πιο άµεσο, 
ταχύτερο και στοχευµένο τρόπο. 
Info: Uni Systems, 211-9997000 

SAS

Το SAS Text Analytics 
στην Interamerican
Διευρύνεται περαιτέρω η 
συνεργασία της SAS Analytics µε 
την Interamerican, δεδοµένου ότι 
η ασφαλιστική εταιρεία υιοθέτησε 
και τη λύση SAS Text Analytics. Η 
συγκεκριµένη λύση χρησιµοποιεί 
µηχανική µάθηση και προηγµένα 
analytics για το feedback που δίνουν 
οι πελάτες στις διάφορες µορφές 
επικοινωνίας µε την εταιρεία, 
τον εντοπισµό των σηµαντικών 
ζητηµάτων και την πραγµατοποίηση 
πιο αποτελεσµατικής ανάλυσης του 
συναισθήµατος των πελατών.
Info: SAS Hellas, 210-6898730

MICROSOFT

Με λύσεις Microsoft η 
Eurobank 
Η Eurobank, επέλεξε τη Microsoft 
ως τον κύριο συνεργάτη της για µία 
µεγάλη αλλαγή, η οποία περιλαµβάνει 
τους εξής στρατηγικούς πυλώνες: 
µια νέα ιστοσελίδα που παρέχει 
πρωτοποριακή εµπειρία στους 
πελάτες, µία νέα ψηφιακή πλατφόρµα 
εσωτερικής πληροφόρησης και 
συνεργασίας των υπαλλήλων, ενώ 
αυξάνει τη χρήση προηγµένων 
τεχνολογιών ανάλυσης και 
παρουσίασης δεδοµένων. 
Info: Microsoft Hellas, 801-5003000
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ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ DELL PRECISION

Ισχυρή απόδοση σε µικρότερο χώρο

Η LG Electronics παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη 
νέα σειρά LG Full HD PC monitors MK600M που είναι 
διαθέσιµη σε 22, 24 και 27 ίντσες. Με αναλογία 16:9, 
πάνελ ανάλυσης IPS Full HD και φωτεινότητα 250nits 
η νέα σειρά απευθύνεται σε εκείνους που επιλέγουν 
εξαιρετικά γραφικά, όµορφο design εξασφαλίζοντας 
την άψογη αποτύπωση ακόµα και της πιο µικρής 
λεπτοµέρειας. 
Το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο στις τρεις πλευρές του PC 
monitor (3-Side Borderless Screen) της σειράς MK600M 
προσφέρει σχεδόν οπτική εµπειρία χωρίς περιθώρια 
κάνοντάς το µια κοµψή προσθήκη σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια εργασίας. Για µεγάλη ευελιξία, η νέα σειρά 
διαθέτει τη λειτουργία On-Screen control η οποία θέτει 
µια σειρά βασικών ρυθµίσεων της οθόνης σε ένα 
ξεχωριστό παράθυρο για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. 
Επιπλέον, το Reader Mode βοηθάει στη µείωση του 
µπλε φωτός για να αποφεύγεται η κόπωση των µατιών 
παρέχοντας τη βέλτιστη κατάσταση για την ανάγνωση.
Η νέα σειρά PC monitors είναι εξοπλισµένη µε 
χαρακτηριστικά και για τους gamers. Συγκεκριµένα, 
αξιοποιώντας την τεχνολογία AMD Radeon FreeSync, 
οι gamers µπορούν να παίξουν οποιοδήποτε παιχνίδι 
υψηλών προδιαγραφών χωρίς απώλεια στα καρέ 
και χωρίς αλλοιώσεις ή τρεµούλιασµα της οθόνης 
φαινόµενα που προκαλούνται από τη διαφορά µεταξύ του 

ρυθµού των καρέ της κάρτες γραφικών και του ρυθµού 
ανανέωσης της οθόνης. Η λειτουργία σταθεροποιητή 
µαύρου χρώµατος (Black Stabilizer) που διαθέτει 
βελτιώνει την ορατότητα ακόµα και στις πιο σκοτεινές 
περιοχές ενώ η λειτουργία Dynamic Action Sync 
µειώνει δραστικά τη χρονοκαθυστέρηση στην είσοδο 
δεδοµένων (input lag), ώστε οι gamers να µπορούν να 
απολαµβάνουν το γρήγορο ρυθµό των παιχνιδιών χωρίς 
καθυστερήσεις.

Τέλος, το monitor χάρη στην wall mountable δυνατότητα 
δίνει τη επιλογή στον χρήστη να το τοποθετήσει στον 
τοίχο και µε αυτόν τον τρόπο οι επιλογές προβολής 
γίνονται περισσότερες, ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµείται 
και χώρος από το γραφείο.
Info:  LG Hellas, 210-4800500
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Το θερµό ευχαριστώ της PartnerNET ανταπέδωσαν οι 
συνεργάτες της µε την  παρουσία τους στην πιο ζεστή 
βραδιά του Φθινοπώρου στο Gazarte. Ο λόγος για το 
«Grandstream day» το ετήσιο event που διοργανώνει η 
PartnerNET για να τιµήσει την επιτυχή συνεργασία της µε 
τον µεγάλο οίκο IP τηλεπικοινωνιών Grandstream.

Η βραδιά  ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του Angelo 
Gentili, ιδρυτή της PartnerNET, ενώ τίµησε τη σκηνή 
µε την εγκάρδια οµιλία του ο υπεύθυνος EMEA της 
Grandstream, Tomer Hen.  Ο όµορφος διάκοσµος του 
χώρου, πλαισίωνε ιδανικά την περίοπτη θέση που είχαν 
τα προϊόντα Grandstream, γύρω από τα οποία στήθηκαν 
πολλές κουβέντες µε ευχάριστη διάθεση µεταξύ των 
συνεργατών και του προσωπικού της PartnerNET. Τα 
χαµόγελα έδιναν και έπαιρναν και το κλίµα ζεστάθηκε 

ακόµα περισσότερο συνοδεία ποτού και φαγητού, που 
µετέτρεψαν µια επαγγελµατική εκδήλωση σε πραγµατική 
γιορτή.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο ίδιο κλίµα µέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες, οπότε και η PartnerNET, η 
Grandstream και οι καλεσµένοι συνεργάτες ανανέωσαν 
το ραντεβού τους για το επόµενο Grandstream Day
Info: ParntnerNet, 210-7100000 
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QUALISYS SOFTWARE

Το SugarCRM, το 
καλύτερο CRM 
Η Qualisys Software, επίσηµος 
συνεργάτης της SugarCRM στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο, µε υλοποίηση 
σηµαντικών εγκαταστάσεων 
ανακοίνωσε ότι το SugarCRM για 
τέταρτη συνεχόµενη χρονιά αναδείχθηκε 
νικητής στα βραβεία Business 
Choice Award for Best CRM 2018. Οι 
κατηγορίες που κλήθηκαν οι πελάτες 
να ψηφίσουν την αγαπηµένη τους 
λύση CRM ήταν: αξιοπιστία, συνολική 
ικανοποίηση, εξυπηρέτηση, τεχνική 
υποστήριξη, σύσταση σε υποψήφιους 
πελάτες. Η οµάδα της SugarCRM έλαβε 
το αναγνωρισµένου κύρους βραβείο 
Best CRM 2018, στα Business Choice 
Awards PC Magazine’s έναντι ισχυρού 
ανταγωνισµού.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

DIS

«Χρυσή» η λύση SFA 
iAnywhere  
Gold βραβείο στην κατηγορία «Mobile 
Sales-Force & CRM Applications» στα 
Mobile Excellence Awards 2018 για 
τη DIS και το mobile app iAnywhere 
SFA, µε την υλοποίηση έργου 
ψηφιακού µετασχηµατισµού στην οµάδα 
πωλήσεων της ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιοµηχανία 
Γάλακτος ΑΒΕΕ. To iAnywhere είναι 
ειδικά σχεδιασµένο να επιτρέπει στη 
διοίκηση και την οµάδα πωλήσεων µια 
ολοκληρωµένη εικόνα για τον τελικό 
πελάτη και την εφοδιαστική αλυσίδα.  
Info: DIS, 210-8767400 

INTRASOFT INTERNATIONAL

Predictive analytics µε 
την WeMetrix 
Η Intrasoft International ανακοίνωσε 
την συµµετοχή της στην εταιρεία 
WeMetrix, η οποία αναπτύσσει λύσεις 
data analytics που εστιάζουν στον χώρο 
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η 
WeMetrix καινοτοµεί προσφέροντας 
στα οικονοµικά επιτελεία επιχειρήσεων 
και τραπεζών µία ολοκληρωµένη SaaS 
εργαλειοθήκη, η οποία µε απλό και 
εύχρηστο τρόπο αξιοποιεί πολύπλοκες 
µεθοδολογίες οικονοµετρίας, predictive 
and prescriptive data analytics 
τελευταίας γενιάς. 
Info: Intrasoft International,
210-6876400
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Σε έναν κόσµο που οι συσκευές γίνονται ολοένα και 
εξυπνότερες, δεν θα µπορούσε απουσιάζει η Schneider 
Electric µε τα νέα APC  Smart-UPS µε Smart Connect.
H ανάγκη για έξυπνες συσκευές έρχεται να 
εξυπηρετήσει την αποµακρυσµένη επίβλεψη αυτών 
και να αυτοµατοποιήσει λειτουργίες που ο ανθρώπινος 
παράγοντας θα κάνει την εµφάνισή του µόνο όταν αυτό 
είναι αναγκαίο. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται 
να καλύψει η νέα σειρά των έξυπνων UPS της APC, 
ενσωµατώνοντας σ’ αυτά µία smart connect θύρα για 
διαχείριση της συσκευής µέσω cloud. Η ιδέα είναι απλή 
και η εφαρµογή της απλούστερη.

Πρόσβαση στο UPS από το cloud
Αφού εκτελέσουµε το Εasy 3-step set-up ένας 
νέος κόσµος δυνατοτήτων και ευκολιών ανοίγεται 
µπροστά µας. Το UPS πλέον είναι προσβάσιµο από 
κάθε συσκευή που έχει δυνατότητα διασύνδεσης στο 
Internet και η σύνδεση γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον. 
Επιπλέον, τα firmware updates πλέον γίνονται 
αυτόµατα κάτι το οποίο µας εξασφαλίζει πολύτιµο 
χρόνο.
Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί και το γεγονός ότι η 
λύση συνεργάζεται µε τα κύρια remote monitoring and 
management software (RMMS) της αγοράς, ενώ οι 
ενηµερώσεις των δεδοµένων αλλά και των στατιστικών 
γίνονται σε πραγµατικό χρόνο. 
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν 
ενσωµατωθεί προνοητικές ειδοποιήσεις µε 
ξεκάθαρες προτεινόµενες ενέργειες διαχείρισης. Αυτά 
εµφανίζονται είτε σε περίπτωση κάποιας πιθανής 
βλάβης είτε σαν συµβουλές βελτιστοποίησης της 
απόδοσης και της µακροβιότητας του µηχανήµατος, κάτι 

που εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία χωρίς να είναι 
απαραίτητη η παρουσία µας πάνω από τα διαχειριστικά 
softwares παρά µόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Οι παραπάνω λειτουργίες συνδυασµένες µεταξύ τους 
εξασφαλίζουν ένα ποσοστό 85% άµεσης επίλυσης του 
προβλήµατος σε πρώτο χρόνο από τον πρώτο τεχνικό 
που θα λάβει την ειδοποίηση.

Τα APC  Smart-UPS µε Smart Connect ανταποκρίνονται 
άριστα στις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
αλλά και στους παρόχους υπηρεσιών που τις 

εξυπηρετούν. Η τεχνολογία της Schneider Electric 
έρχεται να σας απαλλάξει από πολλές διαδικασίες 
διαχείρισης και να σας δώσει τον χρόνο που χρειάζεστε 
ώστε να ασχοληθείτε µε τους πραγµατικούς στόχους 
της καθηµερινότητας σας.

Τις λύσεις αυτές αλλά και ακόµα περισσότερες 
µπορείτε να τις βρείτε µέσα από την Professional 
Services η οποία είναι επίσηµος διανοµέας της APC 
στην Ελλάδα. 

Info: Professional Services, 210-8012207

PROFESSIONAL SERVICES

APC Smart-UPS µε Smart Connect   

PARTNERNET

Η πιο «ζεστή» βραδιά της 
PartnerNET η «Grandstream Day»

Η Dell παρουσίασε το ισχυρότερο workstation σε µορφή rack 
1U στον κόσµο, καθώς και αρκετά νέα workstations σε µορφή 
tοwer που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν σε εταιρείες 
όλων των µεγεθών και προϋπολογισµών να έχουν πρόσβαση 
σε ισχυρούς, προσιτούς, συµπαγείς σταθµούς εργασίας.
Κατασκευασµένος ακολουθώντας τις υποδείξεις των 
πελατών, ο Dell Precision 3930 rack παρέχει ισχυρή απόδοση 
σε περιορισµένο µέγεθος. Το µέγεθος 1U παρέχει καλύτερη 
πυκνότητα ανά rack, εκτεταµένες θερµοκρασίες λειτουργίας 
και χαρακτηριστικά, όπως µικρό βάθος, φίλτρα σκόνης και 
legacy θύρες, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωµάτωση 
σε σύνθετες εφαρµογές ιατρικής απεικόνισης και λύσεις 
βιοµηχανικού αυτοµατισµού.
Με την εισαγωγή των επεξεργαστών Intel Xeon E και των 
πρόσφατα ανακοινωθέντων επεξεργαστών Intel Core 8ης 
γενιάς, το rack παρέχει έως και 64GB µνήµης 2666MHz DDR4. 
Επιπλέον, ο επεξεργαστής Intel Xeon E υποστηρίζει τεχνολογία 

κώδικα διόρθωσης σφαλµάτων (ECC) για αυξηµένη 
αξιοπιστία. 
Το rack προσφέρει την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία 
των σταθµών εργασίας και παρέχει ευελιξία για αξιοποίηση 
έως και GPU double wide µε απαιτήσεις ισχύος έως 250W 
και επεκτασιµότητα µε έως και 24TB αποθήκευσης. Με 3 
υποδοχές PCIe συµπεριλαµβανοµένης µιας προαιρετικής 
υποδοχής PCI, ο νέος σταθµός εργασίας σε µορφή rack 
µπορεί να αντιµετωπίσει σύνθετες εργασίες µε ευκολία.

Σε ό,τι αφορά τα γραφικά, είναι διαθέσιµη µια σειρά από 
επαγγελµατικές λύσεις γραφικών µε GPU Nvidia Quadro. 
Επιπλέον, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από 
µια σειρά από συστήµατα γραφικών ΑMD Radeon Pro.

Info: Dell Hellas, 210-8129800
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UNI SYSTEMS

Νέα θυγατρική στο 
Μιλάνο
Ενισχυµένη από την αξιοσηµείωτη 
ανάπτυξή της στην αγορά της 
Ε.Ε. – τα έσοδα από τις διεθνείς 
δραστηριότητές της ξεπερνούν το 
40% του συνολικού τζίρου – η Uni 
Systems επέλεξε να ιδρύσει νέο 
γραφείο στο Μιλάνο, προκειµένου να 
επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της 
ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει 
τους πελάτες της µε πιο άµεσο, 
ταχύτερο και στοχευµένο τρόπο. 
Info: Uni Systems, 211-9997000 

SAS

Το SAS Text Analytics 
στην Interamerican
Διευρύνεται περαιτέρω η 
συνεργασία της SAS Analytics µε 
την Interamerican, δεδοµένου ότι 
η ασφαλιστική εταιρεία υιοθέτησε 
και τη λύση SAS Text Analytics. Η 
συγκεκριµένη λύση χρησιµοποιεί 
µηχανική µάθηση και προηγµένα 
analytics για το feedback που δίνουν 
οι πελάτες στις διάφορες µορφές 
επικοινωνίας µε την εταιρεία, 
τον εντοπισµό των σηµαντικών 
ζητηµάτων και την πραγµατοποίηση 
πιο αποτελεσµατικής ανάλυσης του 
συναισθήµατος των πελατών.
Info: SAS Hellas, 210-6898730

MICROSOFT

Με λύσεις Microsoft η 
Eurobank 
Η Eurobank, επέλεξε τη Microsoft 
ως τον κύριο συνεργάτη της για µία 
µεγάλη αλλαγή, η οποία περιλαµβάνει 
τους εξής στρατηγικούς πυλώνες: 
µια νέα ιστοσελίδα που παρέχει 
πρωτοποριακή εµπειρία στους 
πελάτες, µία νέα ψηφιακή πλατφόρµα 
εσωτερικής πληροφόρησης και 
συνεργασίας των υπαλλήλων, ενώ 
αυξάνει τη χρήση προηγµένων 
τεχνολογιών ανάλυσης και 
παρουσίασης δεδοµένων. 
Info: Microsoft Hellas, 801-5003000
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ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ DELL PRECISION

Ισχυρή απόδοση σε µικρότερο χώρο

Η LG Electronics παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη 
νέα σειρά LG Full HD PC monitors MK600M που είναι 
διαθέσιµη σε 22, 24 και 27 ίντσες. Με αναλογία 16:9, 
πάνελ ανάλυσης IPS Full HD και φωτεινότητα 250nits 
η νέα σειρά απευθύνεται σε εκείνους που επιλέγουν 
εξαιρετικά γραφικά, όµορφο design εξασφαλίζοντας 
την άψογη αποτύπωση ακόµα και της πιο µικρής 
λεπτοµέρειας. 
Το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο στις τρεις πλευρές του PC 
monitor (3-Side Borderless Screen) της σειράς MK600M 
προσφέρει σχεδόν οπτική εµπειρία χωρίς περιθώρια 
κάνοντάς το µια κοµψή προσθήκη σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια εργασίας. Για µεγάλη ευελιξία, η νέα σειρά 
διαθέτει τη λειτουργία On-Screen control η οποία θέτει 
µια σειρά βασικών ρυθµίσεων της οθόνης σε ένα 
ξεχωριστό παράθυρο για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. 
Επιπλέον, το Reader Mode βοηθάει στη µείωση του 
µπλε φωτός για να αποφεύγεται η κόπωση των µατιών 
παρέχοντας τη βέλτιστη κατάσταση για την ανάγνωση.
Η νέα σειρά PC monitors είναι εξοπλισµένη µε 
χαρακτηριστικά και για τους gamers. Συγκεκριµένα, 
αξιοποιώντας την τεχνολογία AMD Radeon FreeSync, 
οι gamers µπορούν να παίξουν οποιοδήποτε παιχνίδι 
υψηλών προδιαγραφών χωρίς απώλεια στα καρέ 
και χωρίς αλλοιώσεις ή τρεµούλιασµα της οθόνης 
φαινόµενα που προκαλούνται από τη διαφορά µεταξύ του 

ρυθµού των καρέ της κάρτες γραφικών και του ρυθµού 
ανανέωσης της οθόνης. Η λειτουργία σταθεροποιητή 
µαύρου χρώµατος (Black Stabilizer) που διαθέτει 
βελτιώνει την ορατότητα ακόµα και στις πιο σκοτεινές 
περιοχές ενώ η λειτουργία Dynamic Action Sync 
µειώνει δραστικά τη χρονοκαθυστέρηση στην είσοδο 
δεδοµένων (input lag), ώστε οι gamers να µπορούν να 
απολαµβάνουν το γρήγορο ρυθµό των παιχνιδιών χωρίς 
καθυστερήσεις.

Τέλος, το monitor χάρη στην wall mountable δυνατότητα 
δίνει τη επιλογή στον χρήστη να το τοποθετήσει στον 
τοίχο και µε αυτόν τον τρόπο οι επιλογές προβολής 
γίνονται περισσότερες, ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµείται 
και χώρος από το γραφείο.
Info:  LG Hellas, 210-4800500
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Στις 2 Οκτωβρίου η Consolidated Contractors Company 
(CCC) φιλοξένησε στα γραφεία της στην Αθήνα το 
International Construction Forum σε συνεργασία µε 
τους οργανισµούς Construction Users Roundtable 
(CURT) και Construction Industry Institute (CII).  
Στο πλαίσιο της ηµερίδας συζητήθηκαν οι αλλαγές και 
οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία των 
κατασκευών παγκοσµίως. Όλοι σχεδόν οι οµιλητές 
τόνισαν ότι ο συγκεκριµένος κλάδος πρέπει να αλλάξει 
εάν θέλει να ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη των 
επενδυτών. Η κατεύθυνση της αλλαγής αυτής είναι 
προς το λεγόµενο digital transformation το οποίο 
αγγίζει και τον κατασκευαστικο κλάδο. Η σύγχρονη 
τεχνολογία θα βοηθήσει το τοπίο των κατασκευών να 
γίνει πιο αξιόπιστο, ασφαλές και πρωτοπόρο. 
Πέρα από τον σηµαντικό παράγοντα της τεχνολογίας, 
στην ηµερίδα συζητήθηκαν τα εργαλεία καθώς και οι 
συµπεριφορικές προσεγγίσεις που συµβάλλουν στην 
ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυµατισµού 
και βλάβης σε ένα σύγχρονο εργοτάξιο. 

Ο Zuhair Haddad, CIO της CCC, παρουσίασε τη 
στρατηγική της εταιρείας για την ψηφιοποίηση της 
διαδικασίας κατασκευής, αξιοποιώντας το BIM (Building 
Information Modeling) ως ένα σηµαντικό εργαλείο 
ελέγχου από τον σχεδιασµό έως την κατασκευή και 
την εκτέλεση. Επιπλέον τόνισε ότι το AWP (Advanced 
Work Packaging) προωθείται ως αποτελεσµατικός 
τρόπος επίτευξης λεπτοµερούς σχεδιασµού των 
δραστηριοτήτων του κλάδου των κατασκευών. 
Ο κ. Haddad αναφέρθηκε στο πώς η CCC έχει 
ενσωµατώσει αυτήν την µέθοδο µέσα στο workflow 
του BIM και παρουσίασε τον τρόπο µε τον οποίο οι 

τεχνικές αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε µια σειρά 
από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως την ταχύτερη 
παράδοση του έργου, την βελτιωµένη συνεργασία 
µεταξύ των εµπλεκοµένων, τη µείωση του κόστους, τον 
ακριβέστερο προγραµµατισµό του προϋπολογισµού, 
καθώς και την καθιέρωση standards και απαιτήσεων. 

Η λύση στο brain drain είναι το outsourcing
Κατά τη διάρκεια του forum είχαµε την ευκαιρία να 
συνοµιλήσουµε µε τον κ. Haddad, ο οποίος εξήρε την 
υψηλή κατάρτιση των Ελλήνων επιστηµόνων τόσο 
στον κλάδο των κατασκευών, όσο και της τεχνολογίας, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή ακριβώς 
η εξειδίκευση και κατάρτιση αποτελεί το µεγάλο 
κεφάλαιο της χώρας και θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
ανεξαρτήτως του ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή δεν 
πραγµατοποιούνται µεγάλα έργα. Ο κ. Haddad πιστεύει 
ότι µέσω του outsourcing οι µεγάλες ευρωπαϊκές 
εταιρείες θα µπορούσαν να αναζητήσουν επιστήµονες 
στην Ελλάδα, αντί, για παράδειγµα την Ινδία, τονίζοντας 
ότι αφενός η ποιότητα των Ελλήνων επιστηµόνων είναι 
πολύ καλύτερη και αφετέρου χάρη στη γεωγραφική 
θέση της χώρας µας, η επικοινωνία µε την Ευρώπη 
είναι γρήγορη και άµεση.

Στη συνέχεια τον ρωτήσαµε κατά πόσον οι προηγµένες 
τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο forum, όπως τα 
αυτόνοµα οχήµατα, τα drones, το 3D printing κ.λπ θα 
βρουν σύντοµα εφαρµογή στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο 
κ. Haddad ήταν ξεκάθαρος τονίζοντας ότι η CCC αξιοποιεί 
σε µεγάλο βαθµό υψηλή τεχνολογία στην πράξη, 
έχοντας ήδη ασχοληθεί µε την τεχνολογία 3D printing, 
αξιοποιεί drones για εύκολη πρόσβαση και επισκόπηση 
αποµακρυσµένων και δύσκολα προσβάσιµων σηµείων, 
ενώ κάνει εκτεταµένη χρήση IoT τόσο στο εργοτάξιο, όσο 
και στα γραφεία της ανά τον κόσµο. 
Επιπροσθέτως, σε πιο πρακτικό επίπεδο, η εταιρεία 
χρησιµοποιεί τεχνολογίες document management και 
µάλιστα εφαρµόζει ακόµα και αναγνώριση χειρογράφου 
στο εργοτάξιο για όσους εργαζόµενους δεν είναι 
εξοικειωµένοι στη χρήση tablets. 
Info: CCC, 210-6182000 

Zuhair Haddad, 
CIO της 
Consolidated 
Contractors 
Company
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SCHNEIDER ELECTRIC

Νέα cloud πλατφόρµα 
για συνεργάτες 
H cloud-enabled πλατφόρµα 
EcoStruxure IT για συνεργάτες 
προσφέρει πρόσβαση, insights 
και δηµιουργεί επιπλέον πηγές 
εσόδων. Πρόκειται για µια ανοιχτή, 
διαλειτουργική αρχιτεκτονική και 
πλατφόρµα που έχει αναπτυχθεί 
για παρόχους που προσφέρουν ΙΤ 
λύσεις µε εστίαση σε data center και 
κατανεµηµένες υποδοµές IT.
Info: Schneider Electric Greece,
21 0629 5200

MMD
Philips 278E9: 27 
κυρτές ίντσες 
Η MMD ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
της οθόνης Philips 278E9. Πρόκειται 
για µια κυρτή οθόνη διαγωνίου 27 µε 
λεπτό πλαίσιο, Ultra-Wide Color και 
ανάλυση Full HD. Επίσης, διαθέτει 
χαρακτηριστικά, όπως την τεχνολογία 
AMD FreeSync για οµαλή εµπειρία 
χρήστη, Flicker-Free για αυτόµατη 
ρύθµιση της φωτεινότητας, ενώ η 
λειτουργία Philips LowBlue Mode 
χρησιµοποιεί έξυπνο λογισµικό για 
τη µείωση του επιβλαβούς µπλε 
φωτός. Εκτός από τα παραπάνω, η 
λειτουργία EasyRead παρέχει εµπειρία 
ανάγνωσης όπως σε χαρτί, η λειτουργία 
SmartImage εξασφαλίζει βελτιωµένες 
ρυθµίσεις εικόνας και η λειτουργία 
SmartContrast προσφέρει βαθιά 
επίπεδα µαύρου.
Info: Philips, www.philips.com/monitors 

CYBER SECURITY MONTH

Ευρωπαϊκός µήνας 
κυβερνοασφάλειας
Στόχος του ευρωπαϊκού µήνα 
κυβερνοασφάλειας που ξεκίνησε την 
1η Οκτωβρίου 2018 για έκτη χρονιά 
σε όλη την ΕΕ είναι να διαψεύσει 
αυτές τις προβλέψεις ενισχύοντας 
την ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
κυβερνοαπειλών και παρέχοντας 
λύσεις σε οργανισµούς και πολίτες. 
Ο οργανισµός της ΕΕ για την 
κυβερνοασφάλεια ENISA, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και πάνω από 200 εταίροι από 
όλη την Ευρώπη θα διεξάγουν αυτή 
την εκστρατεία καθόλη τη διάρκεια 
του Οκτωβρίου.Κατά τη διάρκεια του 
ευρωπαϊκού µήνα κυβερνοασφάλειας θα 
διεξαχθούν στην Ευρώπη πάνω από 400 
δραστηριότητες µε στόχο την προώθηση

της ασφάλειας στο διαδίκτυο. 

Info: www.cybersecuritymonth.eu
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CONSOLIDATED CONTRACTORS COMPANY

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον 
κατασκευαστικό κλάδο  



Στις 2 Οκτωβρίου η Consolidated Contractors Company 
(CCC) φιλοξένησε στα γραφεία της στην Αθήνα το 
International Construction Forum σε συνεργασία µε 
τους οργανισµούς Construction Users Roundtable 
(CURT) και Construction Industry Institute (CII).  
Στο πλαίσιο της ηµερίδας συζητήθηκαν οι αλλαγές και 
οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία των 
κατασκευών παγκοσµίως. Όλοι σχεδόν οι οµιλητές 
τόνισαν ότι ο συγκεκριµένος κλάδος πρέπει να αλλάξει 
εάν θέλει να ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη των 
επενδυτών. Η κατεύθυνση της αλλαγής αυτής είναι 
προς το λεγόµενο digital transformation το οποίο 
αγγίζει και τον κατασκευαστικο κλάδο. Η σύγχρονη 
τεχνολογία θα βοηθήσει το τοπίο των κατασκευών να 
γίνει πιο αξιόπιστο, ασφαλές και πρωτοπόρο. 
Πέρα από τον σηµαντικό παράγοντα της τεχνολογίας, 
στην ηµερίδα συζητήθηκαν τα εργαλεία καθώς και οι 
συµπεριφορικές προσεγγίσεις που συµβάλλουν στην 
ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυµατισµού 
και βλάβης σε ένα σύγχρονο εργοτάξιο. 

Ο Zuhair Haddad, CIO της CCC, παρουσίασε τη 
στρατηγική της εταιρείας για την ψηφιοποίηση της 
διαδικασίας κατασκευής, αξιοποιώντας το BIM (Building 
Information Modeling) ως ένα σηµαντικό εργαλείο 
ελέγχου από τον σχεδιασµό έως την κατασκευή και 
την εκτέλεση. Επιπλέον τόνισε ότι το AWP (Advanced 
Work Packaging) προωθείται ως αποτελεσµατικός 
τρόπος επίτευξης λεπτοµερούς σχεδιασµού των 
δραστηριοτήτων του κλάδου των κατασκευών. 
Ο κ. Haddad αναφέρθηκε στο πώς η CCC έχει 
ενσωµατώσει αυτήν την µέθοδο µέσα στο workflow 
του BIM και παρουσίασε τον τρόπο µε τον οποίο οι 

τεχνικές αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε µια σειρά 
από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως την ταχύτερη 
παράδοση του έργου, την βελτιωµένη συνεργασία 
µεταξύ των εµπλεκοµένων, τη µείωση του κόστους, τον 
ακριβέστερο προγραµµατισµό του προϋπολογισµού, 
καθώς και την καθιέρωση standards και απαιτήσεων. 

Η λύση στο brain drain είναι το outsourcing
Κατά τη διάρκεια του forum είχαµε την ευκαιρία να 
συνοµιλήσουµε µε τον κ. Haddad, ο οποίος εξήρε την 
υψηλή κατάρτιση των Ελλήνων επιστηµόνων τόσο 
στον κλάδο των κατασκευών, όσο και της τεχνολογίας, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή ακριβώς 
η εξειδίκευση και κατάρτιση αποτελεί το µεγάλο 
κεφάλαιο της χώρας και θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
ανεξαρτήτως του ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή δεν 
πραγµατοποιούνται µεγάλα έργα. Ο κ. Haddad πιστεύει 
ότι µέσω του outsourcing οι µεγάλες ευρωπαϊκές 
εταιρείες θα µπορούσαν να αναζητήσουν επιστήµονες 
στην Ελλάδα, αντί, για παράδειγµα την Ινδία, τονίζοντας 
ότι αφενός η ποιότητα των Ελλήνων επιστηµόνων είναι 
πολύ καλύτερη και αφετέρου χάρη στη γεωγραφική 
θέση της χώρας µας, η επικοινωνία µε την Ευρώπη 
είναι γρήγορη και άµεση.

Στη συνέχεια τον ρωτήσαµε κατά πόσον οι προηγµένες 
τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο forum, όπως τα 
αυτόνοµα οχήµατα, τα drones, το 3D printing κ.λπ θα 
βρουν σύντοµα εφαρµογή στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο 
κ. Haddad ήταν ξεκάθαρος τονίζοντας ότι η CCC αξιοποιεί 
σε µεγάλο βαθµό υψηλή τεχνολογία στην πράξη, 
έχοντας ήδη ασχοληθεί µε την τεχνολογία 3D printing, 
αξιοποιεί drones για εύκολη πρόσβαση και επισκόπηση 
αποµακρυσµένων και δύσκολα προσβάσιµων σηµείων, 
ενώ κάνει εκτεταµένη χρήση IoT τόσο στο εργοτάξιο, όσο 
και στα γραφεία της ανά τον κόσµο. 
Επιπροσθέτως, σε πιο πρακτικό επίπεδο, η εταιρεία 
χρησιµοποιεί τεχνολογίες document management και 
µάλιστα εφαρµόζει ακόµα και αναγνώριση χειρογράφου 
στο εργοτάξιο για όσους εργαζόµενους δεν είναι 
εξοικειωµένοι στη χρήση tablets. 
Info: CCC, 210-6182000 

Zuhair Haddad, 
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Company
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SCHNEIDER ELECTRIC

Νέα cloud πλατφόρµα 
για συνεργάτες 
H cloud-enabled πλατφόρµα 
EcoStruxure IT για συνεργάτες 
προσφέρει πρόσβαση, insights 
και δηµιουργεί επιπλέον πηγές 
εσόδων. Πρόκειται για µια ανοιχτή, 
διαλειτουργική αρχιτεκτονική και 
πλατφόρµα που έχει αναπτυχθεί 
για παρόχους που προσφέρουν ΙΤ 
λύσεις µε εστίαση σε data center και 
κατανεµηµένες υποδοµές IT.
Info: Schneider Electric Greece,
21 0629 5200

MMD
Philips 278E9: 27 
κυρτές ίντσες 
Η MMD ανακοίνωσε την κυκλοφορία 
της οθόνης Philips 278E9. Πρόκειται 
για µια κυρτή οθόνη διαγωνίου 27 µε 
λεπτό πλαίσιο, Ultra-Wide Color και 
ανάλυση Full HD. Επίσης, διαθέτει 
χαρακτηριστικά, όπως την τεχνολογία 
AMD FreeSync για οµαλή εµπειρία 
χρήστη, Flicker-Free για αυτόµατη 
ρύθµιση της φωτεινότητας, ενώ η 
λειτουργία Philips LowBlue Mode 
χρησιµοποιεί έξυπνο λογισµικό για 
τη µείωση του επιβλαβούς µπλε 
φωτός. Εκτός από τα παραπάνω, η 
λειτουργία EasyRead παρέχει εµπειρία 
ανάγνωσης όπως σε χαρτί, η λειτουργία 
SmartImage εξασφαλίζει βελτιωµένες 
ρυθµίσεις εικόνας και η λειτουργία 
SmartContrast προσφέρει βαθιά 
επίπεδα µαύρου.
Info: Philips, www.philips.com/monitors 

CYBER SECURITY MONTH

Ευρωπαϊκός µήνας 
κυβερνοασφάλειας
Στόχος του ευρωπαϊκού µήνα 
κυβερνοασφάλειας που ξεκίνησε την 
1η Οκτωβρίου 2018 για έκτη χρονιά 
σε όλη την ΕΕ είναι να διαψεύσει 
αυτές τις προβλέψεις ενισχύοντας 
την ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
κυβερνοαπειλών και παρέχοντας 
λύσεις σε οργανισµούς και πολίτες. 
Ο οργανισµός της ΕΕ για την 
κυβερνοασφάλεια ENISA, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και πάνω από 200 εταίροι από 
όλη την Ευρώπη θα διεξάγουν αυτή 
την εκστρατεία καθόλη τη διάρκεια 
του Οκτωβρίου.Κατά τη διάρκεια του 
ευρωπαϊκού µήνα κυβερνοασφάλειας θα 
διεξαχθούν στην Ευρώπη πάνω από 400 
δραστηριότητες µε στόχο την προώθηση

της ασφάλειας στο διαδίκτυο. 

Info: www.cybersecuritymonth.eu
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Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον 
κατασκευαστικό κλάδο  

Η πρόταση της SiliconBlue στα επαγγελµατικά έγχρωµα 
laser all-in-one, το νέο ταχύτατο Brother MFC-L9570CDW, 
προσφέρει σε οποιαδήποτε επιχείρηση να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά της. Η βελτιωµένη 
σάρωση εγγράφων και ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων 
διπλής όψης µε χωρητικότητα έως και 80 φύλλα χαρτιού, 
προσφέρουν έναν γρήγορο και απλό τρόπο σάρωσης 
απευθείας στο cloud ή στο δίκτυο. 
Με το πάτηµα ενός κουµπιού, η οθόνη αφής της συσκευής 
προσαρµόζεται µε βάση επιθυµητές συντοµεύσεις 
εξοικονόµησης χρόνου, ενώ τα toners υψηλής απόδοσης, 
εξασφαλίζουν περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Επίσης, το 
MFC-L9570CDW δέχεται πολλαπλές κασέτες τροφοδοσίας 
χαρτιού που αυξάνουν την χωρητικότητα ανάλογα µε τις 
ανάγκες.
Επιπλέον, οι προηγµένες δυνατότητες ασφαλείας του 
MFC-L9570CDW, εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο των 
εκτυπώσεων στο γραφείο και υποστηρίζουν την προστασία 
δεδοµένων περιορίζοντας την πρόσβαση στο µηχάνηµα 
µε έλεγχο ταυτότητας χρηστών δικτύου και ασφαλή 
λειτουργία κλειδώµατος. Ακόµα, ο NFC Reader µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ασφαλή εκτύπωση, επιτρέποντας 
την χρήση οποιασδήποτε συσκευής, µε τη χρήση κάρτας ή 
εισάγοντας PIN.

Η ποιότητα κατασκευής του MFC-L9570CDW, επιβεβαιώνεται 
µε την κατάκτηση σηµαντικών διακρίσεων, όπως το iF Design 
Award 2018 και BLI Buyers Lab 2018. 
 
 Info: SiliconBlue (Brother-Hellas.gr), 213-0905015
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GLOBALSAT 

Νέα διανοµή των 
αξεσουάρ της Lenovo
Η Lenovo ανακοίνωσε τη συνεργασία 
της µε την GlobalSat Α.Ε., εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στη 
διανοµή προϊόντων και αξεσουάρ 
κινητής τηλεφωνίας, µε σκοπό την 
διανοµή Lenovo Accessories, που 
απευθύνονται σε καταναλωτές. 
Στρατηγικοί στόχοι της συνεργασίας 
αυτής είναι η επέκταση του δικτύου 
πωλήσεων των Lenovo Accessories 
και η πρόσβαση των καταναλωτών 
σε ένα µεγάλο εύρος προϊόντων 
µέσω του δικτύου συνεργατών της 
GlobalSat.
Info: Globalsat, 210-6664000 

SAMSUNG

Κέντρο ΑΙ στη Νέα 
Υόρκη
Η Samsung Electronics ανακοίνωσε 
ότι θα ανοίξει ένα νέο ερευνητικό 
κέντρο τεχνητής νοηµοσύνης στη 
Νέα Υόρκη. Το κέντρο ΑΙ βρίσκεται 
στην καρδιά της περιοχής Τσέλσι 
στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Daniel D. 
Lee, executive vice president του 
τµήµατος Samsung Research 
και διεθνούς φήµης ειδικός στην 
ροµποτική ΑΙ, ο οποίος εντάχθηκε 
στο δυναµικό της Samsung τον 
περασµένο Ιούνιο, θα ηγείται του 
κέντρου. Σε συνεργασία µε τον H. 
Sebastian Seung, executive vice 
president στο τµήµα Samsung 
Research, ο οποίος θεωρείται 
αυθεντία στις τεχνολογίες τεχνητής 
νοηµοσύνης βασισµένες στη 
νευροεπιστήµη, το νέο κέντρο 
τεχνητής νοηµοσύνης στη Νέα Υόρκη 
θα πρωτοπορήσει στην προηγµένη 
έρευνα ΑΙ στον τοµέα της ροµποτικής. 
Info: Samsung, 213-0163800

AOC

Η τρίτη γενιά gaming 
οθονών 
Στο πλαίσιο της έκθεσης Gamescom 
που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κολωνία τον περασµένο Αύγουστο, η 
AOC αποκάλυψε τις νέες προσθήκες 
στην κορυφαία σειρά gaming οθονών 
AGON. Η νέα AGON 3 Series µε την 
κοµψή, φουτουριστική σχεδίαση 
κάνει ντεµπούτο µε δύο κυρτές 
QHD οθόνες 27’’: την AG273QCX µε 
υποστήριξη FreeSync 2 HDR και PC-
VESA DisplayHDR 400, 1 ms MPRT 
και 144 Hz ρυθµό ανανέωσης και την 
AG273QCG µε υποστήριξη G-SYNC, 
1 ms GtG και ρυθµό ανανέωσης 165 
Hz.
Info: AOC, www.eu.aoc.com

Mε µια µατιά

10.2018

BROTHER MFC-L9570CDW

Βραβευµένο AIO για MPS µε χαµηλό 
κόστος και σταθερές τιµές αναλωσίµων

Η Epson ανακοίνωσε δύο νέους εύχρηστους και 
γρήγορους εκτυπωτές µεγάλου format: τον επιτραπέζιο 
εκτυπωτή SureColor T3100 24 ιντσών και τον επιδαπέδιο 
εκτυπωτή SureColor T5100 36 ιντσών. Σηµατοδοτώντας 
την επέκταση της σειράς προϊόντων T της Epson στην 
αγορά εκτυπωτών CAD, στη χαµηλή έως µεσαία 
κατηγορία, αυτοί οι νέοι ασύρµατοι εκτυπωτές διαθέτουν 
λιτή και συµπαγή σχεδίαση σε συνδυασµό µε αξιόπιστη 
απόδοση εκτύπωσης, στοιχεία που αποτελούν βασικά 
χαρακτηριστικά όλων των τεχνικών λύσεων της Epson.

Είτε εκτυπώνετε αρχιτεκτονικά σχέδια, σχεδιαγράµµατα, 
πινακίδες σήµανσης, είτε αφίσες διδασκαλίας, οι 
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Αυτοί οι εκτυπωτές διαθέτουν µοναδική λειτουργικότητα 
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εκτυπώσεων µεγέθους A0/E εντός 31 δευτερολέπτων, 
µε επακριβή αναπαραγωγή λεπτοµερειών και αξιοπιστία 
επαγγελµατικού επιπέδου. Με την ενσωµατωµένη 
δυνατότητα ασύρµατης διασύνδεσης και το Wi-Fi 
Direct, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές µπορούν να 
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Info:  Epson Hellas, 210-8099499

EPSON LARGE FORMAT

Η σειρά SureColor επεκτείνεται µε νέα µοντέλα 
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Σηµαντική ετήσια αύξηση 26,8% στην αγορά των backup appliances καταγράφει η IDC στην περιοχή ΕΜΕΑ 
το δεύτερο εξάµηνο του 2018, ένα ποσοστό που µεταφράζεται σε 240 εκατοµµύρια δολάρια. Πρόκειται για τη 
δεύτερη συνεχόµενη περίοδο διψήφιας ανάπτυξης για την συγκεκριµένη αγορά, η οποία το πρώτο εξάµηνο του 
2018 έληξε µε αύξηση 19% σε σύγκριση µε το πρώτο εξάµηνο του 2017.

Backup appliances: Μια αγορά 
σε άνοδο  

Τ
α ανοικτά συστήµατα συνεχίζουν να 
αποτελούν την κινητήρια δύναµη 
για την αγορά backup appliances 
στην περιοχή EMEA, µε αύξηση των 
πωλήσεων κατά 25,7%, αγγίζοντας 
τα 214,9 εκατοµµύρια δολάρια», 

ανέφερε η Jimena Sisa, ερευνήτρια EMEA Storage 
Systems της IDC. «Εν τω µεταξύ και στα συστήµατα 
mainframe παρατηρήθηκε αύξηση, οδηγώντας σε 
µια ισχυρή ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 37,3% κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου».

Η έρευνα της IDC αφορά τα συστήµατα PBBA 
(purpose-built backup appliance). Πρόκειται για 
αυτοτελή συστήµατα δίσκων που χρησιµοποιούνται 
ως προορισµός αντιγράφων ασφαλείας. Περιλαµ-
βάνουν χαρακτηριστικά όπως deduplication, συµπί-
εση, κρυπτογράφηση, αποµακρυσµένη αναπαρα-
γωγή και interface υποστήριξης. Ορισµένες λύσεις 
PBBA ενσωµατώνουν το λογισµικό δηµιουργίας 
των αντιγράφων ασφαλείας, ενώ άλλες χρησιµεύ-
ουν µόνο ως στόχος για δεδοµένα κάποιας τρίτης 
εφαρµογής backup. Οι µεγαλύτεροι παίκτες στο 
συγκεκριµένο χώρο είναι οι Dell, Veritas, HPE, IBM, 

Quantum, Barracuda, Oracle, Fujitsu, Exagrid, HDS, 
Unitrends και Falconstor Software.

Δυτική Ευρώπη
Τα έσοδα της αγοράς PBBA στη Δυτική Ευρώπη 
αυξήθηκαν κατά 26,6% σε ετήσια βάση το 2ο τρί-
µηνο του 2018 αγγίζοντας τα 184,3 εκατοµµύρια 
δολάρια. 
«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αναγκάζει τις ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έργα που 
στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό του data center 
τους µε λύσεις που δεν προσφέρουν µόνο ποιότητα 
και επικύρωση δεδοµένων, αλλά και σταθερότητα, 
αξιοπιστία και διαθεσιµότητα που είναι εξίσου κρί-
σιµα για την επιτυχία του ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού», ανέφερε η Sisa. «Η αγορά PBBA παρουσιά-
ζεται ιδιαίτερα ενισχυµένη στη Δυτική Ευρώπη, κα-
θώς ορισµένοι κατασκευαστές έχουν ενσωµατώσει 
στα προϊόντα τους προηγµένες λειτουργίες ελέγχου 
δεδοµένων και cloud υποστήριξη».

Γεωγραφική κατανοµή
Η αγορά PBBA της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEMA) 

ακολούθησε τη γενική τάση της ΕΜΕΑ, σηµει-
ώνοντας αύξηση 27,3% το δεύτερο τρίµηνο του 
έτους. Η κύρια ώθηση της αγοράς προήλθε από τα 
ανοικτά συστήµατα, ενώ οι λύσεις mainframe πα-
ρέµειναν στάσιµες. Σε υποπεριφερειακό επίπεδο, 
οι αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
(CEE) και της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής 
παρουσίασαν αύξηση εσόδων, αλλά η περιοχή 
CEE κατέγραψε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη, σε πο-
σοστό κατά 40%, λόγω της αυξηµένης ζήτησης από 
τις µεγαλύτερες χώρες. 

«Αυτό που αναζητούν οι πελάτες όλο και περισσό-
τερο είναι όχι µόνο το backup, αλλά και τη γρήγορη 
αποκατάσταση των δεδοµένων, κάτι που είναι ζω-
τικής σηµασίας για την επιχείρησή τους», δήλωσε 
η Marina Kostova, υπεύθυνη της IDC CEMA. «Αυτό 
αποδεικνύεται ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτή-
µατα για την αγορά των backup appliances που θα 
υποστηρίξει τη ζήτηση, παρά τις αναδυόµενες νέες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις στο θέµα των αντιγρά-
φων ασφαλείας. Η τάση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για την 
περιοχή CEMA, όπου η διείσδυση του cloud είναι 
πιο αργή σε σύγκριση µε τη Δυτική Ευρώπη». TCP
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Σχεδόν δύο χρόνια µετά την πρώτη κυκλοφορία των Workforce Enterprise η Epson εµπλούτισε την 
συγκεκριµένη επαγγελµατική σειρά. Με αφορµή αυτό το πολύ σηµαντικό γεγονός, τόσο για την Epson όσο και 
για τους συνεργάτες της, µιλήσαµε µε την υπεύθυνη του καναλιού της εταιρείας. 

Ο «πήχης» του business printing 
ακόµα πιο ψηλά  

H 
Epson ανακοίνωσε, επισήµως 
τη σειρά επαγγελµατικών εκτυ-
πωτών Workforce Enterprise 
το Μάρτιο 2017, στην διεθνή 
έκθεση CEBIT, ενώ η διάθεση 
των προϊόντων στην ελληνική 

αγορά ξεκίνησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. 
Πρόκειται για µια πρωτοποριακή σειρά εκτυπωτών, 
οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετικά οφέλη, κυρίως 
για επαγγελµατικά περιβάλλοντα. Τα δύο βασικό-
τερα χαρακτηριστικά των Workforce Enterprise, 
που τα κάνουν να ξεχωρίζουν στην αγορά, είναι η 
υψηλή ταχύτητα των 75ppm & 100ppm, αντίστοιχα 
στα µοντέλα WF Enterprise C17590 & C20590 και 
το duty cycle των µηχανών. Όπως επισήµανε η κ. 
Γεωργίου και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ανεβά-
ζουν τον πήχη για την business inkjet τεχνολογία 
και προσφέρουν µια νέα, οικολογική πρόταση στην 
αγορά του οffice printing.
Θέλοντας να µας δώσει ένα στίγµα του πώς τα πήγε 
η σειρά Workforce Enterprise - η οποία απευθύνε-
ται στην αγορά έγχρωµων Α3 εκτυπωτών γραφείου 
που προσφέρουν υψηλή παραγωγικότητα και ταχύ-
τητα - στην ελληνική αγορά η κ. Γεωργίου ανέφερε 
ότι µέχρι στιγµής έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
εγκαταστάσεις σε εταιρείες logistics, σε δηµόσιους 
οργανισµούς, σε συµβουλευτικές και φαρµακευ-
τικές εταιρείες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µοντέλα 
της σειράς Workforce Enterprise, στις συγκεκριµέ-
νες εγκαταστάσεις, έχουν αντικαταστήσει εκτυπω-
τές laser που προϋπήρχαν στις εταιρείες, προσφέ-
ροντάς τους, έτσι, τη δυνατότητα να απολαµβάνουν 
όλα τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας inkjet.

MPS & transactional µέσω καναλιού
Σε ό,τι αφορά τη διάθεσή τους, θα πρέπει να επιση-
µανθεί ότι όλα τα προϊόντα Workforce Enterprise 
διατίθενται µέσω εξουσιοδοτηµένων συνεργατών, 
που έχουν λάβει την κατάλληλη τεχνική εκπαίδευ-
ση, είτε στο πλαίσιο συµβολαίων Managed Print 
Services (MPS), είτε ως transactional πώληση, 
όπως πραγµατοποιείται για παράδειγµα µε τους 
δηµόσιους φορείς. 

Η συγκεκριµένη σειρά της Epson, όµως προσφέ-
ρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και προς το κανάλι 
των συνεργατών τα οποία απορρέουν τόσο από 
την τεχνολογία, όσο και από τον τρόπο διάθεσης 
όπως προαναφέραµε. Η κ. Γεωργίου µας εξηγεί: 
«Οι εξειδικευµένοι συνεργάτες µας επιλέγουν να 
προωθούν καινοτόµες λύσεις, όπως η συγκεκρι-
µένη, καθώς επωφελούνται από τη δυνατότητα 
διάθεσης κορυφαίων προϊόντων στην αγορά. Έτσι, 
οι συνεργάτες, διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα 
κλασικά προϊόντα εκτύπωσης, προσφέροντας µια 
λύση οικολογική στην κατανάλωση ενέργειας, οικο-
νοµική στο κόστος εκτύπωσης, αποτελεσµατική ως 
προς την διαχείριση των πόρων του, καθώς έχουν 
πολύ λιγότερες ανάγκες παρέµβασης και λιγότερα 
ανταλλακτικά, άρα αντίστοιχα λιγότερες επισκέψεις 
τεχνικών, ενώ παράλληλα µπορούν να διαθέτουν 
στους πελάτες τους µια πλήρως ολοκληρωµένη 
λύση, ακόµη και όσον αφορά τη διαχείριση των 
εκτυπώσεων µέσω των Epson ή 3rd party λογισµι-
κών».

Ταχύτητα & ασφάλεια
Οι συσκευές Workforce Enterprise εντυπωσιά-
ζουν µε την ταχύτητά τους που φτάνει τα 100 ipm. 
Όπως ήταν φυσικό, η συζήτηση δεν θα µπορούσε 

να µην σταθεί και στο στοιχείο αυτό. Αποτελεί άρα-
γε το χαρακτηριστικό αυτό το βασικό selling point 
αυτών των µηχανών, λαµβάνοντας υπόψη το ότι 
ανταγωνίζεται ευθέως την τεχνολογία laser;
Όπως µας ξεκαθαρίζει η κ. Γεωργίου, η ταχύτη-
τα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα, 
αλλά δεν είναι το µόνο. Η παραγωγικότητα των 
Workforce Enterprise προϊόντων αποδεικνύει έ-
µπρακτα ότι η Inkjet τεχνολογία είναι η τεχνολογία 
του µέλλοντος, κυρίως για απαιτητικά περιβάλ-
λοντα εκτύπωσης. Ο συνεργάτης, λοιπόν, όπως 
και ο τελικός πελάτης, πρέπει να αξιολογήσουν 
επιπλέον τις λιγότερες παρεµβάσεις που απαιτούν. 
«Ενδεικτικά, να αναφέρω πως για 1 εκ. εκτυπώ-
σεις, στη σειρά Workforce Enterprise απαιτείται 
µόνο η αλλαγή των µελανιών, σε αντίθεση µε έναν 
αντίστοιχο εκτυπωτή laser, ο οποίος απαιτεί, εκτός 
από τα µελάνια και αλλαγή περισσότερων από 
32 ανταλλακτικών. Επιπλέον, οι εκτυπωτές inkjet 
προσφέρουν την µικρότερη κατανάλωση ενέρ-
γειας, ως και 90%, σε σχέση µε τους αντίστοιχους 
εκτυπωτές και φωτοτυπικά laser».   
Επιπλέον, σχεδόν το σύνολο των Epson 
Workforce Pro πολυµηχανηµάτων είναι Open 
Platform. Τα προϊόντα Open Platform προσφέρουν 
την δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών µε 3rd 
party εταιρείες που σχετίζονται µε τη διαχείριση 
εκτυπώσεων και κατά συνέπεια συµβατά µε µια 
µεγάλη πληθώρα λύσεων fleet management, 
document capture, document workflow, 
document output management, mobile printing/
scanning. 

Συνεχίζοντας µε το φλέγον ζήτηµα του printing 
security, η κ. Γεωργίου ήταν κατηγορηµατική: «Η 
προστασία των δεδοµένων και η ασφάλεια του 
δικτύου είναι δεδοµένη στους πολυλειτουργικούς 
εκτυπωτές και τους σαρωτές της Epson. Όλες οι 
λειτουργίες των προϊόντων είναι πλήρως συµµορ-
φωµένες µε τους κανόνες που ορίζει το GDPR, αλλά 
και µε τις σύγχρονές ανάγκες για ασφαλή επικοινω-
νίας, προστασία διευθύνσεων, διαχείριση δεδοµέ-
νων, εκτύπωση µε κωδικούς και κάρτες». TCP

Νατάσα 
Γεωργίου, 
corporate 
channel 
manager της 
Epson Hellas
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Η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι ένας θεσµός που έχει ήδη παρουσία 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, µέχρι τώρα εναπόκειται στην κάθε εταιρεία 
ξεχωριστά να αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατά της και να την υιοθετήσει 
στις συναλλαγές της. Σύντοµα αυτό πρόκειται να αλλάξει. Όπως έχουν 
ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονοµικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων 
Εσόδων, το e-invoicing θα γίνει υποχρεωτικό άµεσα στις συµβάσεις του 
δηµοσίου τοµέα, κάτι που θα περάσει και στον ιδιωτικό τοµέα. Ο στόχος 
είναι η υποχρεωτική εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και της 
ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων στον ιδιωτικό τοµέα από 1/1/2020.

Α
ς ξεκινήσουµε όµως ξεκαθαρί-
ζοντας κάποια βασικά ζητήµατα 
σχετικά µε το είναι το e-invoicing, 
αλλά και τα πλεονεκτήµατά του 
για τις επιχειρήσεις και τους πε-
λάτες τους. 

Όταν µιλάµε για e-invoicing αναφερόµαστε στην 
ανταλλαγή ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου µεταξύ 
του προµηθευτή και του πελάτη. Το e-invoicing 
είναι ένα τιµολόγιο που έχει εκδοθεί, αποσταλεί 
και παραληφθεί µε συγκεκριµένη τυποποιηµένη 
µορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόµατη και ηλε-
κτρονική επεξεργασία του, όπως έχει καθοριστεί 
επίσηµα µε την οδηγία 2014/55/EU. 
Ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο περιέχει δεδοµένα από 
τον προµηθευτή σε τέτοια µορφή ώστε να µπορεί 
να εισαχθεί στο Account Payable (AP) σύστηµα 
του πελάτη, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη εισα-
γωγή. Σε σύγκριση µε τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, τα 
έντυπα τιµολόγια διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά 

που τα διαφοροποιούν: 
   -Περιέχουν στοιχεία όπως ποσά, περιγραφές και 
ποσότητες.
   -Επεξεργάζονται τα δεδοµένα σε οπτική µορφή, 
σε έντυπο και µπορούν να διαβαστούν χειροκίνη-
τα. 
   -Υφίστανται σε φυσική µορφή, προκειµένου οι 
ενδιαφερόµενοι να µπορούν να τα παραδώσουν 
και να τα διαχειριστούν. 

Σε αντίθεση, οι ψηφιακές εικόνες, τα αρχεία PDF 
και άλλες ψηφιακές µορφές τιµολογίων (που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία των e-invoices) δεν δι-
αθέτουν καµία από τις προαναφερθείσες ιδιότη-
τες, µε αποτέλεσµα οι χρήστες τους να µπορούν 
να τα διαχειριστούν και να τα αρχειοθετήσουν 
πολύ αποτελεσµατικότερα από το χαρτί. Και 
αυτές όµως οι ψηφιακές µορφές τιµολόγησης α-
παιτούν από τους κατόχους να διαβάσουν τα δε-
δοµένα τους και στη συνέχεια να προχωρήσουν 



16

E-invoicing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
10.2018

Η νέα εποχή του 
e-invoicing είναι εδώ!

17

E-invoicing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
10.2018

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι ένας θεσµός που έχει ήδη παρουσία 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, µέχρι τώρα εναπόκειται στην κάθε εταιρεία 
ξεχωριστά να αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατά της και να την υιοθετήσει 
στις συναλλαγές της. Σύντοµα αυτό πρόκειται να αλλάξει. Όπως έχουν 
ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονοµικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων 
Εσόδων, το e-invoicing θα γίνει υποχρεωτικό άµεσα στις συµβάσεις του 
δηµοσίου τοµέα, κάτι που θα περάσει και στον ιδιωτικό τοµέα. Ο στόχος 
είναι η υποχρεωτική εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και της 
ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων στον ιδιωτικό τοµέα από 1/1/2020.

Α
ς ξεκινήσουµε όµως ξεκαθαρί-
ζοντας κάποια βασικά ζητήµατα 
σχετικά µε το είναι το e-invoicing, 
αλλά και τα πλεονεκτήµατά του 
για τις επιχειρήσεις και τους πε-
λάτες τους. 

Όταν µιλάµε για e-invoicing αναφερόµαστε στην 
ανταλλαγή ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου µεταξύ 
του προµηθευτή και του πελάτη. Το e-invoicing 
είναι ένα τιµολόγιο που έχει εκδοθεί, αποσταλεί 
και παραληφθεί µε συγκεκριµένη τυποποιηµένη 
µορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόµατη και ηλε-
κτρονική επεξεργασία του, όπως έχει καθοριστεί 
επίσηµα µε την οδηγία 2014/55/EU. 
Ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο περιέχει δεδοµένα από 
τον προµηθευτή σε τέτοια µορφή ώστε να µπορεί 
να εισαχθεί στο Account Payable (AP) σύστηµα 
του πελάτη, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη εισα-
γωγή. Σε σύγκριση µε τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, τα 
έντυπα τιµολόγια διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά 

που τα διαφοροποιούν: 
   -Περιέχουν στοιχεία όπως ποσά, περιγραφές και 
ποσότητες.
   -Επεξεργάζονται τα δεδοµένα σε οπτική µορφή, 
σε έντυπο και µπορούν να διαβαστούν χειροκίνη-
τα. 
   -Υφίστανται σε φυσική µορφή, προκειµένου οι 
ενδιαφερόµενοι να µπορούν να τα παραδώσουν 
και να τα διαχειριστούν. 

Σε αντίθεση, οι ψηφιακές εικόνες, τα αρχεία PDF 
και άλλες ψηφιακές µορφές τιµολογίων (που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία των e-invoices) δεν δι-
αθέτουν καµία από τις προαναφερθείσες ιδιότη-
τες, µε αποτέλεσµα οι χρήστες τους να µπορούν 
να τα διαχειριστούν και να τα αρχειοθετήσουν 
πολύ αποτελεσµατικότερα από το χαρτί. Και 
αυτές όµως οι ψηφιακές µορφές τιµολόγησης α-
παιτούν από τους κατόχους να διαβάσουν τα δε-
δοµένα τους και στη συνέχεια να προχωρήσουν 



18

E-invoicing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
10.2018

σε χειροκίνητη εισαγωγή των δεδοµένων αυτών 
στα συστήµατα AP. 
Τα e-invoices τώρα περιέχουν δεδοµένα απο-
κλειστικά σε δοµηµένη µορφή και µπορούν να 
εισαχθούν αυτόµατα στα συστήµατα AP. Δεν πε-
ριλαµβάνουν µια οπτική αναπαράσταση των δε-
δοµένων του τιµολογίου, παρόλο που ο κάτοχός 
τους µπορεί να τα επεξεργαστεί προσωρινά κατά 
τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε οπτικά πρό-
τυπα. Όσον αφορά τα e-invoices, το οπτικό είναι 
κάτι δευτερεύον, µιας και ο σκοπός του αυτοµα-
τισµού είναι να µη χρειάζεται να δει κάποιος το 
τιµολόγιο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Μια οπτικοποιηµένη, αναγνώσιµη από άνθρωπο 
έκδοση του τιµολογίου µπορεί να δηµιουργηθεί 
για λόγους ανάγνωσης, αλλά δεν θεωρείται µέ-
ρος του ίδιου του τιµολογίου. 
Τι δεν είναι λοιπόν τα e-invoices:
• Μη δοµηµένα δεδοµένα που εκδίδονται σε-
µορφή PDF ή Word. 
• Αρχεία εικόνας, όπως είναι τα JPG ή τα TIFF.
• Μη δοµηµένα τιµολόγια HTML σε Web pages 
ή σε email. 
• OCR - σκαναρισµένα έντυπα τιµολόγια
• Έντυπα τιµολόγια απεσταλµένα µε τη µορφή 
αρχείου εικόνας, µέσω fax

Η λειτουργία των e-invoices απαιτεί δύο βασι-
κές λειτουργίες:
•Το e-invoice θα πρέπει να δηµιουργηθεί µε τη 
σωστή δοµή. 
•Το e-invoice θα πρέπει να µεταφερθεί από το 
σύστηµα του πωλητή σε εκείνο του αγοραστή. 

Το πρότυπο για τα e-invoices, δηλαδή το 
EN16931, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., κα-
θορίζει επακριβώς τη δοµή τους, καθώς και τις 
ποικίλες επιλογές για τη µετάδοσή τους. 

Πλεονεκτήµατα του e-invoicing
Ας δούµε αναλυτικότερα κάποια από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
για τους προµηθευτές και τους πελάτες τους. 

Για τους πελάτες: Ο περισσότερος κόσµος πι-
στεύει πως οι πελάτες είναι τελικά εκείνοι που 
αποκοµίζουν τα περισσότερα οφέλη από τα e-
invoices, σε σχέση µε τους προµηθευτές. Αυτό 

διότι ο πελάτης εκµεταλλεύεται την οικονοµία 
κλίµακας κατά την επεξεργασία µεγάλου όγκου 
τιµολογίων ηλεκτρονικά. Ανάµεσα στα βασικά 
πλεονεκτήµατα για τους πελάτες είναι τα ακό-
λουθα:
Μειωµένες δαπάνες: Χάρη στην εξάλειψη της 
ανάγκης ταξινόµησης, της εγγραφής και της χει-
ροκίνητης εισαγωγής δεδοµένων στα έντυπα τι-
µολόγια, η διαδικασία ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
έχει ως αποτέλεσµα εξοικονόµηση της τάξης του 
60-80%. 

Αυξηµένη ακρίβεια: Η ηλεκτρονική µορφή των 
τιµολογίων επιτρέπει την άµεση επεξεργασία 
των κρίσιµων επιχειρηµατικών δεδοµένων στα 
συστήµατα AP, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνη-
τη παρέµβαση που εγκυµονεί λάθη. 

Αυξηµένη παραγωγικότητα: Δεδοµένης της 
αυξηµένης ακρίβειας, η εργασία που απαιτείται 
για να διορθωθούν τα όποια λάθη µειώνεται 
σηµαντικά. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η 
επιχείρηση υιοθετήσει το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, 
παρατηρείται σαφώς µικρότερος όγκος κλήσεων 
στα τηλεφωνικά κέντρα των AP. 

Ταχύτερη επεξεργασία και κύκλος πληρωµών: 
Το e-invoicing µπορεί να αυτοµατοποιήσει πλή-
ρως τη διαδικασία λήψης, δροµολόγησης και 
έγκρισης του τιµολογίου. Το αποτέλεσµα είναι η 
ταχύτερη επεξεργασία των τιµολογίων, το οποίο 
συνεπάγεται έγκαιρες πληρωµές, αποφυγή κα-
θυστερηµένων οφειλών, ενώ προσφέρει τη δυ-
νατότητα και συµφωνηµένων µέσω συµβολαίου 
εκπτώσεων. 

Επικέντρωση σε σηµαντικές δραστηριότητες: 
Το προσωπικό της επιχείρησης θα απελευθε-
ρωθεί από τις χρονοβόρες εργασίες εισαγωγής 
δεδοµένων που είναι χαµηλής αξίας, προκειµέ-
νου να επικεντρωθεί σε στρατηγικές εργασίες 
όπως είναι το auditing και η αξιολόγηση των 
τιµολογίων. 

Βελτίωση και αποφυγή διαφορών στα τιµολόγια: 
Ο διαφορές τιµολογίων µπορεί να απαιτήσουν 
σηµαντικά χρηµατικά ποσά προκειµένου να 
επιλυθούν, µε αποτέλεσµα προβλήµατα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Όσο ταχύτερες και πιο 

ακριβείς θα είναι οι πληρωµές τόσο περισσότερο 
θα µειωθεί ο αριθµός των κλήσεων από προµη-
θευτές που θα ρωτούν σχετικά µε την κατάσταση 
των πληρωµών ή θα έχουν αντιρρήσεις σχετικά 
µε τα ποσά πληρωµής. 

Καλύτερες σχέσεις µε τους προµηθευτές: Μια 
αποτελεσµατική διαδικασία πληρωµής θα απο-
τελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για µια στρατηγική 
σχέση µε τους προµηθευτές. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα καλύτερη συνεργασία, διασφαλίζο-
ντας και ποιοτικότερο customer service, σταθε-
ρή εφοδιαστική αλυσίδα και κερδοφορία. 

Πλεονεκτήµατα για τους προµηθευτές 
Ενώ, όπως είδαµε, το e-invoicing προσφέρει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες, δεν 
πρέπει να υποτιµήσουµε και εκείνα που έχει για 
τους προµηθευτές. Η βελτιωµένη ικανοποίηση 
των πελατών, η βελτιωµένη διαχείριση κεφα-
λαίου και ο έλεγχος ροής κεφαλαίου αποτελούν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 

Ταχύτερες πληρωµές: Το e-invoicing ελαχι-
στοποιεί τις καθυστερήσεις που προκύπτουν 
από την αποστολή email, τη δροµολόγηση, την 
ταξινόµηση και τη χειροκίνητη εισαγωγή των 
έντυπων εγγράφων. Οι πελάτες µπορούν εύκολα 
να δροµολογήσουν τα τιµολόγια για ταχύτερη 
επεξεργασία και έγκριση, µιας και τα δεδοµένα 
γίνονται άµεσα διαθέσιµα ηλεκτρονικά στα συ-
στήµατά τους. Ως αποτέλεσµα, τα τιµολόγια πλη-
ρώνονται έγκαιρα και το cash flow βελτιώνεται 
σηµαντικά. 

Καλύτερα insights: Σε αντίθεση µε τα έντυπα 
τιµολόγια, το e-invoicing προσφέρει µεγαλύτερη 
διαφάνεια στο επιχειρείν. Το αποτέλεσµα θα είναι 
η καλύτερη κίνηση του κεφαλαίου. Έτσι, στην 
παραµικρή ένδειξη οικονοµικής «αιµορραγίας», 
η επιχείρηση µπορεί να δράσει προτού προκύ-
ψουν σηµαντικότερα προβλήµατα.

Μειωµένες δαπάνες: Σύµφωνα µε πρόσφατες 
αναλύσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν αυτοµα-
τοποιήσει τις διαδικασίες εισπρακτέων λογα-
ριασµών (AR - accounts receivable) έχουν ως 
αποτέλεσµα σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων. 
Οι δαπάνες παράδοσης µπορούν να µειωθούν 
ακόµα και 80% εξαιτίας εξοικονόµησης πόρων 
σε ταχυδρόµηση, υλικά, επεξεργασία και απο-
θήκευση. Περαιτέρω εξοικονόµηση µπορεί να 
επιτευχθεί από τη µείωση στις απαιτήσεις επα-
νεκτύπωσης, στις κλήσεις στο customer service 
και στη δυνατότητα εφαρµογής ηλεκτρονικών 
πληρωµών. Επίσης, εφόσον η επιχείρηση δια-
θέτει ένα αρχείο ηλεκτρονικών τιµολογίων εξοι-
κονοµεί και τις δαπάνες που σχετίζονται µε την 
αποθήκευση των έντυπων αντιγράφων. 

Λιγότερα άχρηστα τιµολόγια: Το e-invoicing 
επιτρέπει την άµεση επεξεργασία απευθείας 
από το σύστηµα εισπρακτέων λογαριασµών (AR) 

Είναι αδύνατον για μια επιχείρηση 
να επιτύχει υψηλότερο βαθμό 
αποτελεσματικότητας στις διεργασίες 
που αφορούν τις συναλλαγές χωρίς να 

υιοθετήσει το e-invoicing. Σύντομα θα είναι αδύνατον 
να επιβιώσει, και βέβαια να αναπτυχθεί, στις αγορές 
B2G και B2B χωρίς δυνατότητες e-invoicing. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των επιχειρηµατι-

κών διαδικασιών πρέπει να είναι ανάµεσα στα κύ-
ρια ζητούµενα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν 
να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια. Η επιτυχηµένη 
ενσωµάτωση των νέων εργαλείων στις διαδικασίες 
της επιχείρησης οδηγεί στη δηµιουργία ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήµατος µε παράλληλη µείωση των 
λειτουργικών δαπανών.
Η ηλεκτρονική τιµολόγηση, η αναβάθµιση της σχε-
τικής διαδικασίας µε την χρήση των κατάλληλων 
εφαρµογών, φαίνεται πως πολύ σύντοµα θα αφορά 
έναν σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων στη χώρα 
µας και στόχος είναι να αποτελέσει τον κυρίαρχο 
τρόπο τιµολόγησης στα πλαίσια της Ε.Ε.

Για τη CPI, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης, αποτελεί βασική δραστηριότητα από 
την έναρξη της σχετικής δυνατότητας στην χώρα 
µας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία µας γύρω 
από τα συστήµατα και τις υπηρεσίες τιµολόγησης 
µε τις καινοτόµες λύσεις και την πλατφόρµα της 
Information Systems Impact (περισσότερες από 
20.000 εγγεγραµµένες επιχειρήσεις), αναπτύχθηκε 
ένα ολοκληρωµένο portfolio λύσεων που καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης 
ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου. 

Τα κύρια σηµεία της προσέγγισης είναι: 

• Συµβατό και εντελώς ανεξάρτητο (out of the box) 
µε όλα τα ERP της αγοράς 
• Δεν επιφέρει απαιτήσεις για υποδοµές ή και πα-
ραµετροποιήσεις στο ERP  
• Φιλικό προς τον χρήστη, µια και δεν αλλάζει τον 
τρόπο εργασίας επί της έκδοσης των παραστατικών
•Διάθεση αποδεικτικού παραλαβής του παραστατι-
κού (άµεση συµφωνία υπολοίπου)
•Συγκέντρωση των τιµολογίων σε ένα κεντρικό 
σηµείο αρχειοθέτησης (αποθετήριο παραστατικών) 
όταν υπάρχουν περισσότερα σηµεία εκτύπωσης
•Επισύναψη και σχετικών επί του παραστατικού 
εγγράφων (π.χ. οικονοµικής προσφοράς)
•Εύκολη και δυναµική αναζήτηση για ανάκτηση 
παραστατικών από παντού 
•Υποστήριξη και ενσωµάτωση σήµανσης παραστα-
τικού  προερχόµενης από Φορολογικό Μηχανισµό 
ή Ψηφιακές υπογραφές
•Ενσωµάτωση στο κεντρικό αποθετήριο παραστα-
τικών και των εισερχοµένων παραστατικών (προ-
µηθευτές) µε δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης 
και του ERP (EDI)
•Συµβατότητα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
Νοµοθεσία και πιστοποιηµένη κατά ISO27001 υπη-
ρεσία διαχείρισης παραστατικών

Οι δύο διακριτές υπηρεσίες που συνθέτουν τη 
λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι η αρχει-
οθέτηση και η διαχείριση-αποστολή των παραστα-
τικών. 
Η υπηρεσία της αρχειοθέτηση (Archive) συµπερι-
λαµβάνεται στην αρχική άδεια χρήσης, γίνεται το-
πικά (on premises), δεν έχει χρονικό περιορισµό 
και δεν απαιτείται για τη χρήση της  η καταβολή 
οποιουδήποτε επιπλέον µηνιαίου ή ετήσιου τιµή-
µατος.

Η διαχείριση – αποστολή των παραστατικών προς 
τους παραλήπτες γίνεται µέσω της cloud πλατφόρ-
µας Paperless Connect µε το κόστος αποστολής 
να είναι ανάλογο του ετήσιου όγκου αποστολής 
παραστατικών. Η πλατφόρµα παρέχει στον απο-
στολέα τη σηµαντική υπηρεσία του αποδεικτικού 
παραλαβής, της ενηµέρωσης δηλαδή αναφορικά 
µε το ποιος συγκεκριµένος χρήστης από τον οργα-
νισµό παρέλαβε το παραστατικό. Η προσέγγιση αυ-
τή, αυτοµατοποιεί τη διαδικασία της αποστολής και 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα (εξοικονό-
µηση χρόνου, έλεγχος, real time ενηµέρωση κ.ά.) 
έναντι των εφαρµογών επισύναψης και αποστολής 
παραστατικών µε e-mail που συναντά κανείς σή-
µερα στην αγορά. 

Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέχρι 
σήµερα αφορούσε περισσότερο συγκεκριµένους 
κλάδους της οικονοµίας (π.χ. αλυσίδες λιανικής) 
και µεγάλους οργανισµούς µε σηµαντικό όγκο πα-
ραστατικών, καθώς και µόνο η αρχειοθέτηση των 
αντιγράφων των παραστατικών έδινε ικανοποιητι-
κό ROI. Βασικό ανάχωµα στην ευρύτερη υιοθέτη-
ση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης από την αγορά 
είναι η απαίτηση (αστικό δίκαιο) για την υπογραφή 
του παραλήπτη ως απόδειξη παραλαβής, απαίτηση 
που επηρεάζει τον µεγαλύτερο όγκο παραστατικών 
(ΔΑ ή ΤΔΑ). Η ψηφιοποίηση των συνοδευτικών 
παραστατικών που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 
επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε την ενηµέρωση 
από την πολιτεία, αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά 
το περιβάλλον εργασίας συµβάλλοντας προς την 
ευρύτερη χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικής τιµο-
λόγησης.

@rchive & connect
Η e-υκαιρία για το κανάλι

Πλεονεκτήµατα για τον συνεργάτη
Με βάση το πλαίσιο που ήδη διαµορφώνεται, 
καταγράφεται µια σηµαντική ευκαιρία ανάπτυξης 
για το κανάλι των συνεργατών µε µια σειρά από 
λύσεις που πραγµατικά προσδίδουν αξία και 
αναβαθµίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο 
συνεργάτης αναλαµβάνει να συµβουλέψει τους 
πελάτες του, βοηθώντας τους να αντικαταστήσουν 
την υπάρχουσα υψηλού κόστους διαδικασία και 
να κερδίσουν σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς να 
αλλάξουν σηµαντικά τον τρόπο που δουλεύουν 
σήµερα.
Τα πλεονεκτήµατα για το συνεργάτη που θα 
δραστηριοποιηθεί στην παροχή των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής τιµολόγησης µπορούν να αποτυπω-
θούν ως εξής:
•Παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της αγοράς, οι 
λύσεις είναι συµβατές µε οποιοδήποτε ERP
•Ευκαιρία για δευτερογενή έσοδα µέσω της απο-
στολής των παραστατικών
•Διαφοροποίηση επί του ανταγωνισµού
•Βελτίωση portfolio υπηρεσιών. Δυνατότητα ε-
πέκτασης σε νέους λογαριασµούς και ταυτόχρονα 
επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους 
υπάρχοντες πελάτες
•Συµβουλευτικός ρόλος και εδραίωση µιας µα-
κροχρόνιας σχέσης µε τον πελάτη
•Δυνατότητες upsell: υπηρεσίες ψηφιοποίησης, 
εφαρµογές document management & workflow, 
storage

Για τη CPI αποτελεί βασικό στόχο η διάθεση των 
λύσεων ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσα από το 
δίκτυο των συνεργατών – είµαστε δίπλα στους 
συνεργάτες µας προκειµένου να τους υποστη-
ρίξουµε µε αξιοπιστία στη νέα αυτή σηµαντική 
ευκαιρία που βρίσκεται µπροστά µας.
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σε χειροκίνητη εισαγωγή των δεδοµένων αυτών 
στα συστήµατα AP. 
Τα e-invoices τώρα περιέχουν δεδοµένα απο-
κλειστικά σε δοµηµένη µορφή και µπορούν να 
εισαχθούν αυτόµατα στα συστήµατα AP. Δεν πε-
ριλαµβάνουν µια οπτική αναπαράσταση των δε-
δοµένων του τιµολογίου, παρόλο που ο κάτοχός 
τους µπορεί να τα επεξεργαστεί προσωρινά κατά 
τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε οπτικά πρό-
τυπα. Όσον αφορά τα e-invoices, το οπτικό είναι 
κάτι δευτερεύον, µιας και ο σκοπός του αυτοµα-
τισµού είναι να µη χρειάζεται να δει κάποιος το 
τιµολόγιο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Μια οπτικοποιηµένη, αναγνώσιµη από άνθρωπο 
έκδοση του τιµολογίου µπορεί να δηµιουργηθεί 
για λόγους ανάγνωσης, αλλά δεν θεωρείται µέ-
ρος του ίδιου του τιµολογίου. 
Τι δεν είναι λοιπόν τα e-invoices:
• Μη δοµηµένα δεδοµένα που εκδίδονται σε-
µορφή PDF ή Word. 
• Αρχεία εικόνας, όπως είναι τα JPG ή τα TIFF.
• Μη δοµηµένα τιµολόγια HTML σε Web pages 
ή σε email. 
• OCR - σκαναρισµένα έντυπα τιµολόγια
• Έντυπα τιµολόγια απεσταλµένα µε τη µορφή 
αρχείου εικόνας, µέσω fax

Η λειτουργία των e-invoices απαιτεί δύο βασι-
κές λειτουργίες:
•Το e-invoice θα πρέπει να δηµιουργηθεί µε τη 
σωστή δοµή. 
•Το e-invoice θα πρέπει να µεταφερθεί από το 
σύστηµα του πωλητή σε εκείνο του αγοραστή. 

Το πρότυπο για τα e-invoices, δηλαδή το 
EN16931, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., κα-
θορίζει επακριβώς τη δοµή τους, καθώς και τις 
ποικίλες επιλογές για τη µετάδοσή τους. 

Πλεονεκτήµατα του e-invoicing
Ας δούµε αναλυτικότερα κάποια από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
για τους προµηθευτές και τους πελάτες τους. 

Για τους πελάτες: Ο περισσότερος κόσµος πι-
στεύει πως οι πελάτες είναι τελικά εκείνοι που 
αποκοµίζουν τα περισσότερα οφέλη από τα e-
invoices, σε σχέση µε τους προµηθευτές. Αυτό 

διότι ο πελάτης εκµεταλλεύεται την οικονοµία 
κλίµακας κατά την επεξεργασία µεγάλου όγκου 
τιµολογίων ηλεκτρονικά. Ανάµεσα στα βασικά 
πλεονεκτήµατα για τους πελάτες είναι τα ακό-
λουθα:
Μειωµένες δαπάνες: Χάρη στην εξάλειψη της 
ανάγκης ταξινόµησης, της εγγραφής και της χει-
ροκίνητης εισαγωγής δεδοµένων στα έντυπα τι-
µολόγια, η διαδικασία ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
έχει ως αποτέλεσµα εξοικονόµηση της τάξης του 
60-80%. 

Αυξηµένη ακρίβεια: Η ηλεκτρονική µορφή των 
τιµολογίων επιτρέπει την άµεση επεξεργασία 
των κρίσιµων επιχειρηµατικών δεδοµένων στα 
συστήµατα AP, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνη-
τη παρέµβαση που εγκυµονεί λάθη. 

Αυξηµένη παραγωγικότητα: Δεδοµένης της 
αυξηµένης ακρίβειας, η εργασία που απαιτείται 
για να διορθωθούν τα όποια λάθη µειώνεται 
σηµαντικά. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η 
επιχείρηση υιοθετήσει το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, 
παρατηρείται σαφώς µικρότερος όγκος κλήσεων 
στα τηλεφωνικά κέντρα των AP. 

Ταχύτερη επεξεργασία και κύκλος πληρωµών: 
Το e-invoicing µπορεί να αυτοµατοποιήσει πλή-
ρως τη διαδικασία λήψης, δροµολόγησης και 
έγκρισης του τιµολογίου. Το αποτέλεσµα είναι η 
ταχύτερη επεξεργασία των τιµολογίων, το οποίο 
συνεπάγεται έγκαιρες πληρωµές, αποφυγή κα-
θυστερηµένων οφειλών, ενώ προσφέρει τη δυ-
νατότητα και συµφωνηµένων µέσω συµβολαίου 
εκπτώσεων. 

Επικέντρωση σε σηµαντικές δραστηριότητες: 
Το προσωπικό της επιχείρησης θα απελευθε-
ρωθεί από τις χρονοβόρες εργασίες εισαγωγής 
δεδοµένων που είναι χαµηλής αξίας, προκειµέ-
νου να επικεντρωθεί σε στρατηγικές εργασίες 
όπως είναι το auditing και η αξιολόγηση των 
τιµολογίων. 

Βελτίωση και αποφυγή διαφορών στα τιµολόγια: 
Ο διαφορές τιµολογίων µπορεί να απαιτήσουν 
σηµαντικά χρηµατικά ποσά προκειµένου να 
επιλυθούν, µε αποτέλεσµα προβλήµατα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Όσο ταχύτερες και πιο 

ακριβείς θα είναι οι πληρωµές τόσο περισσότερο 
θα µειωθεί ο αριθµός των κλήσεων από προµη-
θευτές που θα ρωτούν σχετικά µε την κατάσταση 
των πληρωµών ή θα έχουν αντιρρήσεις σχετικά 
µε τα ποσά πληρωµής. 

Καλύτερες σχέσεις µε τους προµηθευτές: Μια 
αποτελεσµατική διαδικασία πληρωµής θα απο-
τελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για µια στρατηγική 
σχέση µε τους προµηθευτές. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα καλύτερη συνεργασία, διασφαλίζο-
ντας και ποιοτικότερο customer service, σταθε-
ρή εφοδιαστική αλυσίδα και κερδοφορία. 

Πλεονεκτήµατα για τους προµηθευτές 
Ενώ, όπως είδαµε, το e-invoicing προσφέρει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες, δεν 
πρέπει να υποτιµήσουµε και εκείνα που έχει για 
τους προµηθευτές. Η βελτιωµένη ικανοποίηση 
των πελατών, η βελτιωµένη διαχείριση κεφα-
λαίου και ο έλεγχος ροής κεφαλαίου αποτελούν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 

Ταχύτερες πληρωµές: Το e-invoicing ελαχι-
στοποιεί τις καθυστερήσεις που προκύπτουν 
από την αποστολή email, τη δροµολόγηση, την 
ταξινόµηση και τη χειροκίνητη εισαγωγή των 
έντυπων εγγράφων. Οι πελάτες µπορούν εύκολα 
να δροµολογήσουν τα τιµολόγια για ταχύτερη 
επεξεργασία και έγκριση, µιας και τα δεδοµένα 
γίνονται άµεσα διαθέσιµα ηλεκτρονικά στα συ-
στήµατά τους. Ως αποτέλεσµα, τα τιµολόγια πλη-
ρώνονται έγκαιρα και το cash flow βελτιώνεται 
σηµαντικά. 

Καλύτερα insights: Σε αντίθεση µε τα έντυπα 
τιµολόγια, το e-invoicing προσφέρει µεγαλύτερη 
διαφάνεια στο επιχειρείν. Το αποτέλεσµα θα είναι 
η καλύτερη κίνηση του κεφαλαίου. Έτσι, στην 
παραµικρή ένδειξη οικονοµικής «αιµορραγίας», 
η επιχείρηση µπορεί να δράσει προτού προκύ-
ψουν σηµαντικότερα προβλήµατα.

Μειωµένες δαπάνες: Σύµφωνα µε πρόσφατες 
αναλύσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν αυτοµα-
τοποιήσει τις διαδικασίες εισπρακτέων λογα-
ριασµών (AR - accounts receivable) έχουν ως 
αποτέλεσµα σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων. 
Οι δαπάνες παράδοσης µπορούν να µειωθούν 
ακόµα και 80% εξαιτίας εξοικονόµησης πόρων 
σε ταχυδρόµηση, υλικά, επεξεργασία και απο-
θήκευση. Περαιτέρω εξοικονόµηση µπορεί να 
επιτευχθεί από τη µείωση στις απαιτήσεις επα-
νεκτύπωσης, στις κλήσεις στο customer service 
και στη δυνατότητα εφαρµογής ηλεκτρονικών 
πληρωµών. Επίσης, εφόσον η επιχείρηση δια-
θέτει ένα αρχείο ηλεκτρονικών τιµολογίων εξοι-
κονοµεί και τις δαπάνες που σχετίζονται µε την 
αποθήκευση των έντυπων αντιγράφων. 

Λιγότερα άχρηστα τιµολόγια: Το e-invoicing 
επιτρέπει την άµεση επεξεργασία απευθείας 
από το σύστηµα εισπρακτέων λογαριασµών (AR) 

Είναι αδύνατον για μια επιχείρηση 
να επιτύχει υψηλότερο βαθμό 
αποτελεσματικότητας στις διεργασίες 
που αφορούν τις συναλλαγές χωρίς να 

υιοθετήσει το e-invoicing. Σύντομα θα είναι αδύνατον 
να επιβιώσει, και βέβαια να αναπτυχθεί, στις αγορές 
B2G και B2B χωρίς δυνατότητες e-invoicing. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των επιχειρηµατι-

κών διαδικασιών πρέπει να είναι ανάµεσα στα κύ-
ρια ζητούµενα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν 
να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια. Η επιτυχηµένη 
ενσωµάτωση των νέων εργαλείων στις διαδικασίες 
της επιχείρησης οδηγεί στη δηµιουργία ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήµατος µε παράλληλη µείωση των 
λειτουργικών δαπανών.
Η ηλεκτρονική τιµολόγηση, η αναβάθµιση της σχε-
τικής διαδικασίας µε την χρήση των κατάλληλων 
εφαρµογών, φαίνεται πως πολύ σύντοµα θα αφορά 
έναν σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων στη χώρα 
µας και στόχος είναι να αποτελέσει τον κυρίαρχο 
τρόπο τιµολόγησης στα πλαίσια της Ε.Ε.

Για τη CPI, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης, αποτελεί βασική δραστηριότητα από 
την έναρξη της σχετικής δυνατότητας στην χώρα 
µας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία µας γύρω 
από τα συστήµατα και τις υπηρεσίες τιµολόγησης 
µε τις καινοτόµες λύσεις και την πλατφόρµα της 
Information Systems Impact (περισσότερες από 
20.000 εγγεγραµµένες επιχειρήσεις), αναπτύχθηκε 
ένα ολοκληρωµένο portfolio λύσεων που καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης 
ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου. 

Τα κύρια σηµεία της προσέγγισης είναι: 

• Συµβατό και εντελώς ανεξάρτητο (out of the box) 
µε όλα τα ERP της αγοράς 
• Δεν επιφέρει απαιτήσεις για υποδοµές ή και πα-
ραµετροποιήσεις στο ERP  
• Φιλικό προς τον χρήστη, µια και δεν αλλάζει τον 
τρόπο εργασίας επί της έκδοσης των παραστατικών
•Διάθεση αποδεικτικού παραλαβής του παραστατι-
κού (άµεση συµφωνία υπολοίπου)
•Συγκέντρωση των τιµολογίων σε ένα κεντρικό 
σηµείο αρχειοθέτησης (αποθετήριο παραστατικών) 
όταν υπάρχουν περισσότερα σηµεία εκτύπωσης
•Επισύναψη και σχετικών επί του παραστατικού 
εγγράφων (π.χ. οικονοµικής προσφοράς)
•Εύκολη και δυναµική αναζήτηση για ανάκτηση 
παραστατικών από παντού 
•Υποστήριξη και ενσωµάτωση σήµανσης παραστα-
τικού  προερχόµενης από Φορολογικό Μηχανισµό 
ή Ψηφιακές υπογραφές
•Ενσωµάτωση στο κεντρικό αποθετήριο παραστα-
τικών και των εισερχοµένων παραστατικών (προ-
µηθευτές) µε δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης 
και του ERP (EDI)
•Συµβατότητα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
Νοµοθεσία και πιστοποιηµένη κατά ISO27001 υπη-
ρεσία διαχείρισης παραστατικών

Οι δύο διακριτές υπηρεσίες που συνθέτουν τη 
λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι η αρχει-
οθέτηση και η διαχείριση-αποστολή των παραστα-
τικών. 
Η υπηρεσία της αρχειοθέτηση (Archive) συµπερι-
λαµβάνεται στην αρχική άδεια χρήσης, γίνεται το-
πικά (on premises), δεν έχει χρονικό περιορισµό 
και δεν απαιτείται για τη χρήση της  η καταβολή 
οποιουδήποτε επιπλέον µηνιαίου ή ετήσιου τιµή-
µατος.

Η διαχείριση – αποστολή των παραστατικών προς 
τους παραλήπτες γίνεται µέσω της cloud πλατφόρ-
µας Paperless Connect µε το κόστος αποστολής 
να είναι ανάλογο του ετήσιου όγκου αποστολής 
παραστατικών. Η πλατφόρµα παρέχει στον απο-
στολέα τη σηµαντική υπηρεσία του αποδεικτικού 
παραλαβής, της ενηµέρωσης δηλαδή αναφορικά 
µε το ποιος συγκεκριµένος χρήστης από τον οργα-
νισµό παρέλαβε το παραστατικό. Η προσέγγιση αυ-
τή, αυτοµατοποιεί τη διαδικασία της αποστολής και 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα (εξοικονό-
µηση χρόνου, έλεγχος, real time ενηµέρωση κ.ά.) 
έναντι των εφαρµογών επισύναψης και αποστολής 
παραστατικών µε e-mail που συναντά κανείς σή-
µερα στην αγορά. 

Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέχρι 
σήµερα αφορούσε περισσότερο συγκεκριµένους 
κλάδους της οικονοµίας (π.χ. αλυσίδες λιανικής) 
και µεγάλους οργανισµούς µε σηµαντικό όγκο πα-
ραστατικών, καθώς και µόνο η αρχειοθέτηση των 
αντιγράφων των παραστατικών έδινε ικανοποιητι-
κό ROI. Βασικό ανάχωµα στην ευρύτερη υιοθέτη-
ση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης από την αγορά 
είναι η απαίτηση (αστικό δίκαιο) για την υπογραφή 
του παραλήπτη ως απόδειξη παραλαβής, απαίτηση 
που επηρεάζει τον µεγαλύτερο όγκο παραστατικών 
(ΔΑ ή ΤΔΑ). Η ψηφιοποίηση των συνοδευτικών 
παραστατικών που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 
επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε την ενηµέρωση 
από την πολιτεία, αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά 
το περιβάλλον εργασίας συµβάλλοντας προς την 
ευρύτερη χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικής τιµο-
λόγησης.

@rchive & connect
Η e-υκαιρία για το κανάλι

Πλεονεκτήµατα για τον συνεργάτη
Με βάση το πλαίσιο που ήδη διαµορφώνεται, 
καταγράφεται µια σηµαντική ευκαιρία ανάπτυξης 
για το κανάλι των συνεργατών µε µια σειρά από 
λύσεις που πραγµατικά προσδίδουν αξία και 
αναβαθµίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο 
συνεργάτης αναλαµβάνει να συµβουλέψει τους 
πελάτες του, βοηθώντας τους να αντικαταστήσουν 
την υπάρχουσα υψηλού κόστους διαδικασία και 
να κερδίσουν σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς να 
αλλάξουν σηµαντικά τον τρόπο που δουλεύουν 
σήµερα.
Τα πλεονεκτήµατα για το συνεργάτη που θα 
δραστηριοποιηθεί στην παροχή των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής τιµολόγησης µπορούν να αποτυπω-
θούν ως εξής:
•Παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της αγοράς, οι 
λύσεις είναι συµβατές µε οποιοδήποτε ERP
•Ευκαιρία για δευτερογενή έσοδα µέσω της απο-
στολής των παραστατικών
•Διαφοροποίηση επί του ανταγωνισµού
•Βελτίωση portfolio υπηρεσιών. Δυνατότητα ε-
πέκτασης σε νέους λογαριασµούς και ταυτόχρονα 
επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους 
υπάρχοντες πελάτες
•Συµβουλευτικός ρόλος και εδραίωση µιας µα-
κροχρόνιας σχέσης µε τον πελάτη
•Δυνατότητες upsell: υπηρεσίες ψηφιοποίησης, 
εφαρµογές document management & workflow, 
storage

Για τη CPI αποτελεί βασικό στόχο η διάθεση των 
λύσεων ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσα από το 
δίκτυο των συνεργατών – είµαστε δίπλα στους 
συνεργάτες µας προκειµένου να τους υποστη-
ρίξουµε µε αξιοπιστία στη νέα αυτή σηµαντική 
ευκαιρία που βρίσκεται µπροστά µας.

PU
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CPI A.E.
Ραφαηλίδου 1, 17778, Ταύρος
t: 210-4805800 (833)
f: 210-4805801
www.cpi.gr

Χρήστος Τάσιος
Business Development Manager
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του προµηθευτή στην εφαρµογή πληρωµών του 
πελάτη. Το e-invoicing εξαλείφει την ανάγκη 
του πελάτη για επανεισαγωγή των δεδοµένων, 
µειώνοντας την πιθανότητα για λανθασµένες 
εισαγωγές. Ως αποτέλεσµα, τα τιµολόγια είναι 
λιγότερο πιθανό να απορριφθούν και οι πελάτες 
θα ξεκινήσουν να τα επεξεργάζονται χωρίς κα-
θυστέρηση. 

Αυξηµένη παραγωγικότητα: Χάρη στην ηλε-
κτρονική παράδοση των τιµολογίων, η επιχείρη-
ση γνωρίζει πως οι πελάτες της αφενός έχουν 
παραλάβει τα τιµολόγια και αφετέρου τον ακριβή 
χρόνο παραλαβής τους, µειώνοντας την ανά-
γκη για περαιτέρω επικοινωνία. Η βελτιωµένη 
ακρίβεια που είναι αποτέλεσµα του e-invoicing 
µειώνει τον χρόνο εργασίας που απαιτείται και 
τον όγκο των κλήσεων για διαφορές που ίσως 
προκύψουν. 

Βελτιωµένη ικανοποίηση πελατών: Ίσως ένα 
από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα για τους 
προµηθευτές είναι εκείνο που σχετίζεται µε την 
ικανοποίηση των πελατών. Λιγότερη επεξεργα-
σία και προβλήµατα πληρωµών σηµαίνουν πως 
οι πελάτες θα έχουν το επίπεδο των υπηρεσιών 
που θα επιθυµούσαν. Οι επιχειρήσεις που έχουν 
υλοποιήσει το e-invoicing έχουν ταυτόχρονα και 
λιγότερα παράπονα. 

Οικολογική λύση: Σαφώς τα ηλεκτρονικά τιµο-
λόγια είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον από 
τα αντίστοιχα έντυπα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις συχνά να αποθηκεύ-
ουν ως και 5 µε 6 αντίγραφα για κάθε τιµολόγιο, 
αρχειοθετηµένα σε διαφορετικά τµήµατα. Η 
εξοικονόµηση σε χαρτί και κοµµένα δέντρα είναι 
εποµένως σηµαντική. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προσθέσουµε τη ρύπανση που συνεπάγεται η 
εκποµπή ρύπων, ώστε να µεταβούν τα έντυπα 
τιµολόγια στον προορισµό τους.

Η αγορά του e-invoicing
Κατά πρώτον, µια από τις µεγαλύτερες πρω-
τοβουλίες για τα e-invoices, η υλοποίηση ενός 
διαλειτουργικού, κοινού προτύπου για το B2G 
(business-to-government) στην Ευρώπη, έχει 
θέσει έναν στόχο για τον Απρίλιο του 2019. Αυτό 
σηµαίνει πως το έτος που διανύουµε έχει για τις 
επιχειρήσεις µεγάλη σηµασία για την προετοι-
µασία τους. Η ευρωπαϊκή οδηγία αποτελεί την 

απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συν-
θετότητα των ποικίλων προτύπων τιµολογίων 
εντός της ΕΕ και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση 
των εµπορικών σχέσεων. Επιπλέον, η οδηγία 
της ΕΕ υποχρεώνει όλες τις αναθέτουσες αρχές 
να µπορούν να επεξεργάζονται e-invoices ως το 
τέλος του τρέχοντος έτους. 
Κατά δεύτερον, δεν είναι µόνο η Ευρώπη που 
έχει µπει στη λογική αυτή. Το ίδιο συµβαίνει και 
στις ΗΠΑ, µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα να έχει 
δροµολογήσει µια διαδικασία σχεδιασµού ενός 
κοινού πλαισίου, για την αγορά της χώρας, όσον 
αφορά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής επε-
ξεργασίας των τιµολογίων και πληρωµών. 
Τρίτο, και ίσως σηµαντικότερο, υπάρχει µια 
ευρεία συγκατάθεση µεταξύ των πολλών ε-
µπλεκοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένων 
των e-invoicing providers και των ενώσεων 
που τους εκπροσωπούν, όπως είναι οι EESPA 
και OpenPEPPOL, προκειµένου να αποµακρύ-
νουν όλα τα λειτουργικά, ρυθµιστικά και λοιπά 
εµπόδια του e-invoicing, διευκολύνοντας τη ζωή 
των τελικών χρηστών. Όλα τα προαναφερθέντα 
καθιστούν την πρόοδο του e-invoicing εντός του 
έτους και στα επόµενα, αναπόφευκτη. 

Το e-invoicing το 2018: ταχύτητα και οικονοµία
Δεν είναι τυχαίο πως οι µεγάλες επιχειρήσεις 
που κυριαρχούν στην αγορά διεθνώς έχουν δι-
ευρύνει την προσέγγισή τους και θεωρούν το e-
invoicing ως ένα σηµαντικό µέσο για τη µεγιστο-
ποίηση της αξίας των εµπορικών σχέσεών τους. 
Συγκεκριµένα, οι πρωτοβουλίες τους έχουν 
ως στόχο την end-to-end αυτοµατοποίηση στις 
source-to-pay διεργασίες τους, την ευελιξία στις 
πληρωµές λογαριασµών και στη βελτιστοποίηση 
του κεφαλαίου κίνησης της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Παρ’ όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 
πρόκειται για βήµατα που στόχο τους έχουν ση-
µαντικές περικοπές δαπανών και εκµετάλλευση 
των δυνητικών πλεονεκτηµάτων του e-invoicing. 
Είναι αρκετοί στην αγορά που µπορεί να ανα-
ρωτηθούν σχετικά µε τον ρόλο της ευρωπαϊκής 
οδηγίας σχετικά µε το e-invoicing και πώς 
πρόκειται να αλλάξει την αγορά. Σε πρώτο επί-
πεδο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρόκειται να 
επωφεληθούν άµεσα από τη άµεση χρήση ενός 
ενιαίου προτύπου. Και η «χιονοστιβάδα» αυτή 
θα συνεχίζεται κάθε φορά που το e-invoicing 
υιοθετείται στις επιχειρηµατικές σχέσεις µε τον 
δηµόσιο τοµέα, πρώτα σε κυβερνητικό επίπεδο 

και σύντοµα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοί-
κησης (από το 2020 στην ΕΕ). Η εµπειρία από 
χώρες όπου ο δηµόσιος τοµέας έχει αναλάβει 
την πρωτοβουλία να προωθήσει το e-invoicing 
δείχνει ότι θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο και στο 
B2B invoicing επίσης. 
Δεν υπάρχει εποµένως αµφιβολία πως ο όγκος 
του e-invoicing θα αυξηθεί περαιτέρω. Στην 
Ευρώπη, ο όγκος ηλεκτρονικών συναλλαγών 
από το 2016 έχει παρουσιάσει µια αύξηση της 
τάξης του 29% σε σύγκριση µε τα προηγούµενα 
έτη και είναι δεδοµένο πως οι πρωτοβουλίες 
του e-invoicing και η εναρµόνισή του θα έχει ως 
αποτέλεσµα την περαιτέρω εξέλιξη. 

Το e-invoicing ως commodity
Το e-invoicing έχει ήδη γίνει commodity στο 
τρέχον έτος. Είναι αδύνατον τελικά για µια επι-
χείρηση να επιτύχει υψηλότερο βαθµό αποτελε-
σµατικότητας στις διεργασίες που αφορούν τις 
συναλλαγές χωρίς να υιοθετήσει το e-invoicing. 
Μάλιστα, σύντοµα θα είναι αδύνατον να επιβιώ-
σει, και βέβαια να αναπτυχθεί, στις αγορές B2G 
και B2B χωρίς δυνατότητες e-invoicing. 
Οι εξελίξεις αυτές και ο µεγάλος αριθµός πρωτο-
βουλιών e-invoicing σηµαίνουν πως δεν υπάρ-
χουν πλέον δικαιολογίες για καθυστερήσεις ή 
αµέλεια όσον αφορά το e-invoicing. Αυτό σηµαί-
νει πως το δίκτυο συνεργατών πρέπει να είναι 
έτοιµο για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και 
να µεταδώσει τη τεχνογνωσία του στους πελάτες 
του. Κάποιες από τις πλέον σοβαρές ερωτήσεις/ 
προκλήσεις είναι οι εξής:
  •Είναι έτοιµοι για το ευρωπαϊκό πρότυπο και 
προσφέρουν υποστήριξη για το PEPPOL; 
  •Προσφέρουν τη µέγιστη δυνατή προσβασιµό-
τητα, διαχειριζόµενοι το δίκτυο της επιχείρησης;
  •Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν αποτε-
λεσµατικά σε µια ταχέως εξελισσόµενη αγορά 
e-invoicing; 

Σύµφωνα τώρα µε κάποια πρόσφατη έρευνα της 
Technavio, η παγκόσµια αγορά του e-invoicing 
αναµένεται να παρουσιάσει µέσο όρο ετήσι-
ας αύξησης κοντά στο 19% κατά την περίοδο 
2018-2022. Βασικός παράγοντας που οδηγεί 
την ανάπτυξη της αγοράς είναι η άνεση και η 
ευκολία στη πρόσβαση των συστηµάτων mobile 
πληρωµών. Το mobile commerce απλοποιεί τις 
τραπεζικές συναλλαγές, τις εµπορικές συναλλα-
γές και τις mobile commerce πληρωµές µέσω 
των mobile εφαρµογών. Εντούτοις, οι mobile 
commerce πληρωµές απαιτούν e-billing/e-
invoicing στον τραπεζικό κλάδο, στις τηλεπι-
κοινωνίες και στον κλάδο του e-commerce. Οι 
mobile commerce vendors συνεργάζονται µε 
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειµέ-
νου να προσφέρουν υπηρεσίες πληρωµών ως 
ενσωµατωµένη λειτουργία, κάτι που συνεισφέ-
ρει στην περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς. 
Η έρευνα της παγκόσµιας αγοράς e-invoicing 
για τα έτη 2018-2022 προσφέρει µια ανάλυση 
των πλέον σηµαντικών τάσεων που αναµένεται 

Δυστυχώς, το ποσοστό των ελληνικών 
επιχειρήσεων που αξιοποιούν ήδη 
ηλεκτρονική τιμολόγηση παραμένει 
μικρός. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει πως 

οι νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τους συνεργάτες 
είναι σαφώς μεγάλες.
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να επηρεάσουν την εξέλιξή της κατά τη διάρκεια 
της περιόδου που αναλύεται. Η Techavio «στοχο-
ποιεί» ένα συγκεκριµένο trend ως ανερχόµενο 
και ως καθοριστικό παράγοντα µε σηµαντικό 
αντίκτυπο στην αγορά που θα συνεισφέρει στην 
ανάπτυξή της ή στην ύφεσή της.
Συγκεκριµένα, στην έρευνά της, η Technavio 
υπερτονίζει την αυξηµένη ασφάλεια των εγ-
γράφων που χρησιµοποιούν την τεχνολογία 
του blockchain ως µια από τις σηµαντικότερες 
τάσεις στην παγκόσµια αγορά e-invoicing. Το e-
billing επιτρέπει την αποθήκευση του συνόλου 
των e-invoices, στα οποία µπορεί να υπάρχει 
πρόσβαση όταν απαιτείται. Το blockchain είναι 
µια τεχνολογία που επιτρέπει τη διατήρηση των 
δεδοµένων άθικτων, ώστε µόνο το εξουσιοδο-
τηµένο προσωπικό µπορεί να έχει πρόσβαση 
σε αυτά, αυξάνοντας την ασφάλεια για τα εµπι-
στευτικά δεδοµένα. Επιπλέον, το blockchain 
είναι µια οικονοµική λύση διαχείρισης βάσης 

δεδοµένων για e-invoices. Η καθεµιά συναλλα-
γή σε blockchain συνδέεται µε τη σχετική βάση 
δεδοµένων και ασφαλίζεται µε τη συνδροµή της 
κρυπτογράφησης. 
Σύµφωνα µε τους αναλυτές της Technavio, η 
αγορά της τεχνολογίας blockchain αναµένεται 
να αυξηθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της προ-

Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλες 
επιχειρήσεις που κυριαρχούν στην 
αγορά διεθνώς έχουν διευρύνει 
την προσέγγισή τους και θεωρούν 

το e-invoicing ως ένα σημαντικό μέσο για τη 
μεγιστοποίηση της αξίας των εμπορικών 
σχέσεών τους.

βλεπόµενης περιόδου και η ανάπτυξη αυτή µπορεί 
να αποδοθεί στον συνδυασµό του blockchain µε 
τεχνολογίες όπως το tracking των αποστολών, το 
οποίο µπορεί να έχει πολλαπλές εφαρµογές στο 
e-invoicing. Συν τοις άλλοις, η τεχνολογία αυτή ανα-
µένεται να υιοθετηθεί ευρέως σε περιοχές της Βό-
ρειας Αµερικής, της Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνικού. 

Μπορεί η ευρωπαϊκή οδηγία να έχει ανακοινωθεί 
επισήµως, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως το κοινό 
και οι επιχειρήσεις είναι εξοικειωµένες σχετικά 
µε το πώς θα τους επηρεάσει η εφαρµογή της. Ας 
δούµε αναλυτικότερα τις εξελίξεις για τις επιχει-
ρήσεις. 

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο
Τον Απρίλιο του 2019 ο δηµόσιος τοµέας της 
Ευρώπης θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει e-
invoices από τους προµηθευτές, εφόσον έχουν 
σταλεί σύµφωνα µε το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο. 
Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η περιπλοκότητα και 
η νοµική αβεβαιότητα σχετικά µε το e-invoicing, 
προκειµένου να καταστούν ευκολότερες οι διασυ-
νοριακές εµπορικές σχέσεις. Η εφαρµογή του κοι-
νού προτύπου δεν είναι πλέον µια πρόταση, αλλά 
οδηγία (2014/55/EU) που υποχρεώνει το σύνολο 
του ευρωπαϊκού δηµόσιου τοµέα να λαµβάνει και 
να επεξεργάζεται e-invoices. 
Στην πράξη, το πρότυπο αυτό επικεντρώνεται στο 
περιεχόµενο του τιµολογίου και ξεκαθαρίζει τα 
θεµελιακά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου. 
Η προτυποποίηση των πληροφοριών είναι ευκο-
λότερη στην επεξεργασία της, καθώς επιτρέπει τη 
µετάφραση των τιµολογίων µεταξύ διαφορετικών 
προτύπων. Από την άλλη, η υποδοµή του e-
invoicing δεν είναι σταθερή. 
Κάποιες χώρες, ιδίως εκείνες του Βορρά, προ-
σθέτουν ήδη υποστήριξη για τον νέο ευρωπαϊκό 
κανονισµό για το e-invoicing στις υπάρχουσες υ-
ποδοµές τους. Άλλες χώρες ακόµα εξετάζουν ποια 
υποδοµή θα χρησιµοποιήσουν για τη µετάβαση. 
Για τις χώρες που δεν έχουν ακόµα καταρτήσει 

ένα εθνικό σχέδιο, το PEPPOL αποτελεί µια λογική 
επιλογή. Η πανευρωπαϊκή διαλειτουργική υποδο-
µή εγγυάται τη συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή 
οδηγία και αποτελεί έναν απλό τρόπο εκκίνησης. 
Για παράδειγµα, η Γερµανία έχει ήδη αποφασίσει 
τη χρήση του PEPPOL, προκειµένου για την ηλε-
κτρονική τιµολόγηση στον δηµόσιο τοµέα. 

Επιπτώσεις σε προµηθευτές και πελάτες
Αν και το νέο πρότυπο στοχεύει στο να προωθήσει 
τη χρήση του e-invoicing, δεν υποχρεώνει τους 
προµηθευτές να αποστέλλουν e-invoices στον δη-
µόσιο τοµέα. Την ίδια στιγµή, στις Βόρειες χώρες 
ο δηµόσιος τοµέας έχει εδώ και χρόνια απαιτήσει 
την ηλεκτρονική τιµολόγηση από τους προµηθευ-
τές. Είναι εποµένως αναπόφευκτο πως ολοένα και 
περισσότερες χώρες θα ξεκινήσουν να κάνουν 
βήµατα προκειµένου να γίνει το e-invoicing υπο-
χρεωτικό στις B2G συναλλαγές. 
Επί του παρόντος, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο 
στο e-invoicing παραµένει µια ευκαιρία για τους 
προµηθευτές του δηµόσιου τοµέα να επεκτείνουν 
τις διαδικασίες του e-invoicing. Πλέον θα µπορούν 
να αποστείλουν e-invoices σε όλες τις δηµόσιες 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη, µε τη χρήση του ίδιου 
προτύπου. Χάρη στην αυξηµένη διαλειτουργικότη-
τα, θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση του e-invoicing 
µε έναν περιορισµένο αριθµό interfaces, κάτι που 
θα έχει θετική επίπτωση και στο κόστος της διαδι-
κασίας τιµολόγησης. 
Οι όποιες αλλαγές στο θέµα της ψηφιοποίησης του 
δηµόσιου τοµέα αναγκαστικά θα επηρεάσουν και 
την B2B αγορά. Το ευρωπαϊκό πρότυπο θα οδηγή-
σει σε µια σηµαντική αύξηση των δυνατοτήτων του 

ηλεκτρονικού τιµολογίου για τους προµηθευτές και 
θα αυξήσει συνολικά τον βαθµό υιοθέτησης του e-
invoicing, ειδικότερα µεταξύ των µικροµεσαίων ε-
πιχειρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει και τους µεγάλους 
πελάτες να «ρυµουλκήσουν» τη µεγάλη αλυσίδα 
προµηθευτών τους στο e-invoicing, µε εξίσου ση-
µαντικά αποτελέσµατα. 

Τα επόµενα βήµατα
Ανεξάρτητα από το κατά πόσον µια επιχείρηση 
ανήκει στους προµηθευτές ή στους πελάτες, θα 
πρέπει να είναι έτοιµη για τις αλλαγές που θα προ-
κύψουν στην αγορά. Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο 
του e-invoicing είναι ένα µόνο µέρος µιας ευρύτε-
ρης εξέλιξης που επί του παρόντος καθοδηγεί το 
e-invoicing και την ψηφιοποίηση στην αγορά του 
B2G και Β2Β. 
Ολοκληρώνουµε µε κάποιες βασικές συµβουλές 
που µπορούν να προσφέρουν οι συνεργάτες στις 
επιχειρήσεις:
• Πρέπει να βεβαιωθούν πως τα δεδοµένα στα 
τιµολόγιά τους είναι συµµορφωµένα µε την ευρω-
παϊκή οδηγία και να αναλάβετε/ουν άµεσα δράση 
εφόσον δεν είναι. 
• Εφόσον η επιχείρηση επιχειρεί και σε άλλες χώ-
ρες, θα πρέπει να έχει υπόψη της την κατάσταση 
του e-invoicing στις χώρες αυτές. Με ποιον τρόπο 
υλοποιούν το ευρωπαϊκό πρότυπο; Σκοπεύουν να 
κάνουν χρήση του στην αγορά του B2G;
• Θα πρέπει να επιλέξουν συνεργάτες, οι οποίοι 
θα µπορούν να υποστηρίξουν την αποστολή και τη 
λήψη συµβατών e-invoices. 

Πώς η νέα οδηγία επηρεάζει τις επιχειρήσεις;



20

E-invoicing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
10.2018

του προµηθευτή στην εφαρµογή πληρωµών του 
πελάτη. Το e-invoicing εξαλείφει την ανάγκη 
του πελάτη για επανεισαγωγή των δεδοµένων, 
µειώνοντας την πιθανότητα για λανθασµένες 
εισαγωγές. Ως αποτέλεσµα, τα τιµολόγια είναι 
λιγότερο πιθανό να απορριφθούν και οι πελάτες 
θα ξεκινήσουν να τα επεξεργάζονται χωρίς κα-
θυστέρηση. 

Αυξηµένη παραγωγικότητα: Χάρη στην ηλε-
κτρονική παράδοση των τιµολογίων, η επιχείρη-
ση γνωρίζει πως οι πελάτες της αφενός έχουν 
παραλάβει τα τιµολόγια και αφετέρου τον ακριβή 
χρόνο παραλαβής τους, µειώνοντας την ανά-
γκη για περαιτέρω επικοινωνία. Η βελτιωµένη 
ακρίβεια που είναι αποτέλεσµα του e-invoicing 
µειώνει τον χρόνο εργασίας που απαιτείται και 
τον όγκο των κλήσεων για διαφορές που ίσως 
προκύψουν. 

Βελτιωµένη ικανοποίηση πελατών: Ίσως ένα 
από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα για τους 
προµηθευτές είναι εκείνο που σχετίζεται µε την 
ικανοποίηση των πελατών. Λιγότερη επεξεργα-
σία και προβλήµατα πληρωµών σηµαίνουν πως 
οι πελάτες θα έχουν το επίπεδο των υπηρεσιών 
που θα επιθυµούσαν. Οι επιχειρήσεις που έχουν 
υλοποιήσει το e-invoicing έχουν ταυτόχρονα και 
λιγότερα παράπονα. 

Οικολογική λύση: Σαφώς τα ηλεκτρονικά τιµο-
λόγια είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον από 
τα αντίστοιχα έντυπα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις συχνά να αποθηκεύ-
ουν ως και 5 µε 6 αντίγραφα για κάθε τιµολόγιο, 
αρχειοθετηµένα σε διαφορετικά τµήµατα. Η 
εξοικονόµηση σε χαρτί και κοµµένα δέντρα είναι 
εποµένως σηµαντική. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προσθέσουµε τη ρύπανση που συνεπάγεται η 
εκποµπή ρύπων, ώστε να µεταβούν τα έντυπα 
τιµολόγια στον προορισµό τους.

Η αγορά του e-invoicing
Κατά πρώτον, µια από τις µεγαλύτερες πρω-
τοβουλίες για τα e-invoices, η υλοποίηση ενός 
διαλειτουργικού, κοινού προτύπου για το B2G 
(business-to-government) στην Ευρώπη, έχει 
θέσει έναν στόχο για τον Απρίλιο του 2019. Αυτό 
σηµαίνει πως το έτος που διανύουµε έχει για τις 
επιχειρήσεις µεγάλη σηµασία για την προετοι-
µασία τους. Η ευρωπαϊκή οδηγία αποτελεί την 

απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συν-
θετότητα των ποικίλων προτύπων τιµολογίων 
εντός της ΕΕ και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση 
των εµπορικών σχέσεων. Επιπλέον, η οδηγία 
της ΕΕ υποχρεώνει όλες τις αναθέτουσες αρχές 
να µπορούν να επεξεργάζονται e-invoices ως το 
τέλος του τρέχοντος έτους. 
Κατά δεύτερον, δεν είναι µόνο η Ευρώπη που 
έχει µπει στη λογική αυτή. Το ίδιο συµβαίνει και 
στις ΗΠΑ, µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα να έχει 
δροµολογήσει µια διαδικασία σχεδιασµού ενός 
κοινού πλαισίου, για την αγορά της χώρας, όσον 
αφορά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής επε-
ξεργασίας των τιµολογίων και πληρωµών. 
Τρίτο, και ίσως σηµαντικότερο, υπάρχει µια 
ευρεία συγκατάθεση µεταξύ των πολλών ε-
µπλεκοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένων 
των e-invoicing providers και των ενώσεων 
που τους εκπροσωπούν, όπως είναι οι EESPA 
και OpenPEPPOL, προκειµένου να αποµακρύ-
νουν όλα τα λειτουργικά, ρυθµιστικά και λοιπά 
εµπόδια του e-invoicing, διευκολύνοντας τη ζωή 
των τελικών χρηστών. Όλα τα προαναφερθέντα 
καθιστούν την πρόοδο του e-invoicing εντός του 
έτους και στα επόµενα, αναπόφευκτη. 

Το e-invoicing το 2018: ταχύτητα και οικονοµία
Δεν είναι τυχαίο πως οι µεγάλες επιχειρήσεις 
που κυριαρχούν στην αγορά διεθνώς έχουν δι-
ευρύνει την προσέγγισή τους και θεωρούν το e-
invoicing ως ένα σηµαντικό µέσο για τη µεγιστο-
ποίηση της αξίας των εµπορικών σχέσεών τους. 
Συγκεκριµένα, οι πρωτοβουλίες τους έχουν 
ως στόχο την end-to-end αυτοµατοποίηση στις 
source-to-pay διεργασίες τους, την ευελιξία στις 
πληρωµές λογαριασµών και στη βελτιστοποίηση 
του κεφαλαίου κίνησης της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Παρ’ όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 
πρόκειται για βήµατα που στόχο τους έχουν ση-
µαντικές περικοπές δαπανών και εκµετάλλευση 
των δυνητικών πλεονεκτηµάτων του e-invoicing. 
Είναι αρκετοί στην αγορά που µπορεί να ανα-
ρωτηθούν σχετικά µε τον ρόλο της ευρωπαϊκής 
οδηγίας σχετικά µε το e-invoicing και πώς 
πρόκειται να αλλάξει την αγορά. Σε πρώτο επί-
πεδο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρόκειται να 
επωφεληθούν άµεσα από τη άµεση χρήση ενός 
ενιαίου προτύπου. Και η «χιονοστιβάδα» αυτή 
θα συνεχίζεται κάθε φορά που το e-invoicing 
υιοθετείται στις επιχειρηµατικές σχέσεις µε τον 
δηµόσιο τοµέα, πρώτα σε κυβερνητικό επίπεδο 

και σύντοµα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοί-
κησης (από το 2020 στην ΕΕ). Η εµπειρία από 
χώρες όπου ο δηµόσιος τοµέας έχει αναλάβει 
την πρωτοβουλία να προωθήσει το e-invoicing 
δείχνει ότι θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο και στο 
B2B invoicing επίσης. 
Δεν υπάρχει εποµένως αµφιβολία πως ο όγκος 
του e-invoicing θα αυξηθεί περαιτέρω. Στην 
Ευρώπη, ο όγκος ηλεκτρονικών συναλλαγών 
από το 2016 έχει παρουσιάσει µια αύξηση της 
τάξης του 29% σε σύγκριση µε τα προηγούµενα 
έτη και είναι δεδοµένο πως οι πρωτοβουλίες 
του e-invoicing και η εναρµόνισή του θα έχει ως 
αποτέλεσµα την περαιτέρω εξέλιξη. 

Το e-invoicing ως commodity
Το e-invoicing έχει ήδη γίνει commodity στο 
τρέχον έτος. Είναι αδύνατον τελικά για µια επι-
χείρηση να επιτύχει υψηλότερο βαθµό αποτελε-
σµατικότητας στις διεργασίες που αφορούν τις 
συναλλαγές χωρίς να υιοθετήσει το e-invoicing. 
Μάλιστα, σύντοµα θα είναι αδύνατον να επιβιώ-
σει, και βέβαια να αναπτυχθεί, στις αγορές B2G 
και B2B χωρίς δυνατότητες e-invoicing. 
Οι εξελίξεις αυτές και ο µεγάλος αριθµός πρωτο-
βουλιών e-invoicing σηµαίνουν πως δεν υπάρ-
χουν πλέον δικαιολογίες για καθυστερήσεις ή 
αµέλεια όσον αφορά το e-invoicing. Αυτό σηµαί-
νει πως το δίκτυο συνεργατών πρέπει να είναι 
έτοιµο για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και 
να µεταδώσει τη τεχνογνωσία του στους πελάτες 
του. Κάποιες από τις πλέον σοβαρές ερωτήσεις/ 
προκλήσεις είναι οι εξής:
  •Είναι έτοιµοι για το ευρωπαϊκό πρότυπο και 
προσφέρουν υποστήριξη για το PEPPOL; 
  •Προσφέρουν τη µέγιστη δυνατή προσβασιµό-
τητα, διαχειριζόµενοι το δίκτυο της επιχείρησης;
  •Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν αποτε-
λεσµατικά σε µια ταχέως εξελισσόµενη αγορά 
e-invoicing; 

Σύµφωνα τώρα µε κάποια πρόσφατη έρευνα της 
Technavio, η παγκόσµια αγορά του e-invoicing 
αναµένεται να παρουσιάσει µέσο όρο ετήσι-
ας αύξησης κοντά στο 19% κατά την περίοδο 
2018-2022. Βασικός παράγοντας που οδηγεί 
την ανάπτυξη της αγοράς είναι η άνεση και η 
ευκολία στη πρόσβαση των συστηµάτων mobile 
πληρωµών. Το mobile commerce απλοποιεί τις 
τραπεζικές συναλλαγές, τις εµπορικές συναλλα-
γές και τις mobile commerce πληρωµές µέσω 
των mobile εφαρµογών. Εντούτοις, οι mobile 
commerce πληρωµές απαιτούν e-billing/e-
invoicing στον τραπεζικό κλάδο, στις τηλεπι-
κοινωνίες και στον κλάδο του e-commerce. Οι 
mobile commerce vendors συνεργάζονται µε 
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειµέ-
νου να προσφέρουν υπηρεσίες πληρωµών ως 
ενσωµατωµένη λειτουργία, κάτι που συνεισφέ-
ρει στην περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς. 
Η έρευνα της παγκόσµιας αγοράς e-invoicing 
για τα έτη 2018-2022 προσφέρει µια ανάλυση 
των πλέον σηµαντικών τάσεων που αναµένεται 

Δυστυχώς, το ποσοστό των ελληνικών 
επιχειρήσεων που αξιοποιούν ήδη 
ηλεκτρονική τιμολόγηση παραμένει 
μικρός. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει πως 

οι νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τους συνεργάτες 
είναι σαφώς μεγάλες.
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να επηρεάσουν την εξέλιξή της κατά τη διάρκεια 
της περιόδου που αναλύεται. Η Techavio «στοχο-
ποιεί» ένα συγκεκριµένο trend ως ανερχόµενο 
και ως καθοριστικό παράγοντα µε σηµαντικό 
αντίκτυπο στην αγορά που θα συνεισφέρει στην 
ανάπτυξή της ή στην ύφεσή της.
Συγκεκριµένα, στην έρευνά της, η Technavio 
υπερτονίζει την αυξηµένη ασφάλεια των εγ-
γράφων που χρησιµοποιούν την τεχνολογία 
του blockchain ως µια από τις σηµαντικότερες 
τάσεις στην παγκόσµια αγορά e-invoicing. Το e-
billing επιτρέπει την αποθήκευση του συνόλου 
των e-invoices, στα οποία µπορεί να υπάρχει 
πρόσβαση όταν απαιτείται. Το blockchain είναι 
µια τεχνολογία που επιτρέπει τη διατήρηση των 
δεδοµένων άθικτων, ώστε µόνο το εξουσιοδο-
τηµένο προσωπικό µπορεί να έχει πρόσβαση 
σε αυτά, αυξάνοντας την ασφάλεια για τα εµπι-
στευτικά δεδοµένα. Επιπλέον, το blockchain 
είναι µια οικονοµική λύση διαχείρισης βάσης 

δεδοµένων για e-invoices. Η καθεµιά συναλλα-
γή σε blockchain συνδέεται µε τη σχετική βάση 
δεδοµένων και ασφαλίζεται µε τη συνδροµή της 
κρυπτογράφησης. 
Σύµφωνα µε τους αναλυτές της Technavio, η 
αγορά της τεχνολογίας blockchain αναµένεται 
να αυξηθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της προ-

Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλες 
επιχειρήσεις που κυριαρχούν στην 
αγορά διεθνώς έχουν διευρύνει 
την προσέγγισή τους και θεωρούν 

το e-invoicing ως ένα σημαντικό μέσο για τη 
μεγιστοποίηση της αξίας των εμπορικών 
σχέσεών τους.

βλεπόµενης περιόδου και η ανάπτυξη αυτή µπορεί 
να αποδοθεί στον συνδυασµό του blockchain µε 
τεχνολογίες όπως το tracking των αποστολών, το 
οποίο µπορεί να έχει πολλαπλές εφαρµογές στο 
e-invoicing. Συν τοις άλλοις, η τεχνολογία αυτή ανα-
µένεται να υιοθετηθεί ευρέως σε περιοχές της Βό-
ρειας Αµερικής, της Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνικού. 

Μπορεί η ευρωπαϊκή οδηγία να έχει ανακοινωθεί 
επισήµως, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως το κοινό 
και οι επιχειρήσεις είναι εξοικειωµένες σχετικά 
µε το πώς θα τους επηρεάσει η εφαρµογή της. Ας 
δούµε αναλυτικότερα τις εξελίξεις για τις επιχει-
ρήσεις. 

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο
Τον Απρίλιο του 2019 ο δηµόσιος τοµέας της 
Ευρώπης θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει e-
invoices από τους προµηθευτές, εφόσον έχουν 
σταλεί σύµφωνα µε το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο. 
Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η περιπλοκότητα και 
η νοµική αβεβαιότητα σχετικά µε το e-invoicing, 
προκειµένου να καταστούν ευκολότερες οι διασυ-
νοριακές εµπορικές σχέσεις. Η εφαρµογή του κοι-
νού προτύπου δεν είναι πλέον µια πρόταση, αλλά 
οδηγία (2014/55/EU) που υποχρεώνει το σύνολο 
του ευρωπαϊκού δηµόσιου τοµέα να λαµβάνει και 
να επεξεργάζεται e-invoices. 
Στην πράξη, το πρότυπο αυτό επικεντρώνεται στο 
περιεχόµενο του τιµολογίου και ξεκαθαρίζει τα 
θεµελιακά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου. 
Η προτυποποίηση των πληροφοριών είναι ευκο-
λότερη στην επεξεργασία της, καθώς επιτρέπει τη 
µετάφραση των τιµολογίων µεταξύ διαφορετικών 
προτύπων. Από την άλλη, η υποδοµή του e-
invoicing δεν είναι σταθερή. 
Κάποιες χώρες, ιδίως εκείνες του Βορρά, προ-
σθέτουν ήδη υποστήριξη για τον νέο ευρωπαϊκό 
κανονισµό για το e-invoicing στις υπάρχουσες υ-
ποδοµές τους. Άλλες χώρες ακόµα εξετάζουν ποια 
υποδοµή θα χρησιµοποιήσουν για τη µετάβαση. 
Για τις χώρες που δεν έχουν ακόµα καταρτήσει 

ένα εθνικό σχέδιο, το PEPPOL αποτελεί µια λογική 
επιλογή. Η πανευρωπαϊκή διαλειτουργική υποδο-
µή εγγυάται τη συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή 
οδηγία και αποτελεί έναν απλό τρόπο εκκίνησης. 
Για παράδειγµα, η Γερµανία έχει ήδη αποφασίσει 
τη χρήση του PEPPOL, προκειµένου για την ηλε-
κτρονική τιµολόγηση στον δηµόσιο τοµέα. 

Επιπτώσεις σε προµηθευτές και πελάτες
Αν και το νέο πρότυπο στοχεύει στο να προωθήσει 
τη χρήση του e-invoicing, δεν υποχρεώνει τους 
προµηθευτές να αποστέλλουν e-invoices στον δη-
µόσιο τοµέα. Την ίδια στιγµή, στις Βόρειες χώρες 
ο δηµόσιος τοµέας έχει εδώ και χρόνια απαιτήσει 
την ηλεκτρονική τιµολόγηση από τους προµηθευ-
τές. Είναι εποµένως αναπόφευκτο πως ολοένα και 
περισσότερες χώρες θα ξεκινήσουν να κάνουν 
βήµατα προκειµένου να γίνει το e-invoicing υπο-
χρεωτικό στις B2G συναλλαγές. 
Επί του παρόντος, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο 
στο e-invoicing παραµένει µια ευκαιρία για τους 
προµηθευτές του δηµόσιου τοµέα να επεκτείνουν 
τις διαδικασίες του e-invoicing. Πλέον θα µπορούν 
να αποστείλουν e-invoices σε όλες τις δηµόσιες 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη, µε τη χρήση του ίδιου 
προτύπου. Χάρη στην αυξηµένη διαλειτουργικότη-
τα, θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση του e-invoicing 
µε έναν περιορισµένο αριθµό interfaces, κάτι που 
θα έχει θετική επίπτωση και στο κόστος της διαδι-
κασίας τιµολόγησης. 
Οι όποιες αλλαγές στο θέµα της ψηφιοποίησης του 
δηµόσιου τοµέα αναγκαστικά θα επηρεάσουν και 
την B2B αγορά. Το ευρωπαϊκό πρότυπο θα οδηγή-
σει σε µια σηµαντική αύξηση των δυνατοτήτων του 

ηλεκτρονικού τιµολογίου για τους προµηθευτές και 
θα αυξήσει συνολικά τον βαθµό υιοθέτησης του e-
invoicing, ειδικότερα µεταξύ των µικροµεσαίων ε-
πιχειρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει και τους µεγάλους 
πελάτες να «ρυµουλκήσουν» τη µεγάλη αλυσίδα 
προµηθευτών τους στο e-invoicing, µε εξίσου ση-
µαντικά αποτελέσµατα. 

Τα επόµενα βήµατα
Ανεξάρτητα από το κατά πόσον µια επιχείρηση 
ανήκει στους προµηθευτές ή στους πελάτες, θα 
πρέπει να είναι έτοιµη για τις αλλαγές που θα προ-
κύψουν στην αγορά. Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο 
του e-invoicing είναι ένα µόνο µέρος µιας ευρύτε-
ρης εξέλιξης που επί του παρόντος καθοδηγεί το 
e-invoicing και την ψηφιοποίηση στην αγορά του 
B2G και Β2Β. 
Ολοκληρώνουµε µε κάποιες βασικές συµβουλές 
που µπορούν να προσφέρουν οι συνεργάτες στις 
επιχειρήσεις:
• Πρέπει να βεβαιωθούν πως τα δεδοµένα στα 
τιµολόγιά τους είναι συµµορφωµένα µε την ευρω-
παϊκή οδηγία και να αναλάβετε/ουν άµεσα δράση 
εφόσον δεν είναι. 
• Εφόσον η επιχείρηση επιχειρεί και σε άλλες χώ-
ρες, θα πρέπει να έχει υπόψη της την κατάσταση 
του e-invoicing στις χώρες αυτές. Με ποιον τρόπο 
υλοποιούν το ευρωπαϊκό πρότυπο; Σκοπεύουν να 
κάνουν χρήση του στην αγορά του B2G;
• Θα πρέπει να επιλέξουν συνεργάτες, οι οποίοι 
θα µπορούν να υποστηρίξουν την αποστολή και τη 
λήψη συµβατών e-invoices. 

Πώς η νέα οδηγία επηρεάζει τις επιχειρήσεις;
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Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία, η έρευνα δίνει 
στοιχεία για τα segments της παγκόσµιας αγοράς 
e-invoicing ανάλογα µε τους τελικούς χρήστες 
(B2B και B2C) και τις γεωγραφικές περιοχές (Ασία 
-Ειρηνικός, ΕΜΕΑ και Αµερικές). Εντός του 2017, 
το B2B segment κυριάρχησε την αγορά του e-
invoicing µε µερίδιο της τάξης του 63%, καθώς οι 
περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις χρησιµοποι-
ούν το e-billing/e-invoicing. Αν και το e-invoicing 
απαιτεί µια σηµαντική αρχική επένδυση, θα εξα-
σφαλίσει µια ασφαλή διεργασία τιµολόγησης σε 
βάθος χρόνου. 
Η ΕΜΕΑ οδηγεί την αγορά εντός του 2017 µε επά-
νω από 58% του µεριδίου, ακολουθούµενη από 
την Βόρεια και Νότια Αµερική και την Ασία-Ειρη-

νικό. Αν και η Ασία-Ειρηνικός έχει το µικρότερο 
µερίδιο της αγοράς, η περιοχή αναµένεται να δει 
µια σηµαντική αύξηση στο µερίδιο αγοράς της κα-
τά την προαναφερθείσα περίοδο, σε αντίθεση µε 
τις ΕΜΕΑ και Αµερική που θα παρατηρήσουν µια 
µικρή πτώση στο µερίδιο της αγοράς τους. 

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να δηλώσουµε πως 
ο χρόνος που αποµένει για την εφαρµογή της 
οδηγίας δεν είναι πολύς και οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα να προσαρµο-
στούν στα νέα δεδοµένα, όχι τόσο σε επίπεδο εξο-
πλισµού, αλλά κυρίως σε τρόπο σκέψης. 
Δυστυχώς, το ποσοστό των ελληνικών επιχειρή-
σεων που αξιοποιούν ήδη ηλεκτρονική τιµολόγη-

ση παραµένει µικρός. Αυτό ταυτόχρονα σηµαίνει 
πως οι νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τους 
συνεργάτες είναι σαφώς µεγάλες. Δεν είναι όµως 
καιρός για σκέψη και περισυλλογή. Είναι καιρός 
για δράση. Άλλωστε τα πλεονεκτήµατα της ηλε-
κτρονικής τιµολόγησης είναι άµεσα και ορατά 
από την πρώτη στιγµή και επειδή επηρεάζουν 
την τσέπη του επιχειρηµατία, δεν χρειάζεται ιδι-
αίτερος κόπος για να πειστεί, ότι η εφαρµογή του 
e-invoicing θα σηµάνει µείωση των λειτουργικών 
εξόδων, λιγότερα λάθη, άµεση πληρωµή τιµολογί-
ων, βελτίωση του workflow, αύξηση της παραγω-
γικότητας και όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα που 
περιγράψαµε ως τώρα. TCP

Η cloud υπηρεσία ECOS E-Invoicing της SoftOne, 
αυτοµατοποιεί τη διαδικασία τιµολόγησης, µε 
την αποστολή, διαχείριση και αρχειοθέτηση 
πιστοποιηµένων ηλεκτρονικών παραστατικών. 
Λειτουργώντας στις υποδοµές της πλατφόρµας 
Microsoft Azure, αξιοποιεί το µοντέλο SaaS 
(Software as a Service), απαλλάσσοντας την 
επιχείρηση από κάθε εργασία εκτύπωσης, 
αρχειοθέτησης, εµφακέλωσης και αποστολής 
έντυπων τιµολογίων.

Μελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
υπολόγισε το συνολικό κόστος της παραδοσιακής 
τιµολόγησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις στα 
3-4€ ανά τιµολόγιο, εκτιµώντας δε, ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να ξεπεράσει και τα 5-7€.
Η ολοκληρωµένη διαδικασία αυτοµατισµού µεταξύ 
των συναλλασσόµενων, µπορεί να οδηγήσει 
σε εξοικονόµηση έως 57% για τον εκδότη του 
τιµολογίου και αντίστοιχα, έως 62% για τον 
παραλήπτη του!

Επικοινωνία µε κάθε ERP
Η υπηρεσία ECOS E-Invoicing µετατρέπει  την 
τιµολόγηση σε µια εύκολη, αυτοµατοποιηµένη και 
αποδοτική διαδικασία. Με ένα κλικ, τα δεδοµένα 
των τιµολογίων αποστέλλονται άµεσα στους 
πελάτες απευθείας από το εµπορικό λογισµικό 
της επιχείρησης. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
η υπηρεσία της SoftOne διασυνδέεται εύκολα 
µε κάθε σύστηµα τιµολόγησης ή λογισµικό της 
αγοράς, αποτελώντας την ιδανική λύση διαχείρισης 
εκδιδόµενων παραστατικών για κάθε επιχείρηση.
Επιπλέον, αποτελεί την πιο ασφαλή λύση, καθώς 
διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 27001:2013 για την 
ασφάλεια πληροφοριών. Έτσι, το ECOS E-Invoicing 
εγγυάται τη µέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία στη 
διαχείριση των δεδοµένων της επιχείρησης.

Παράδοση όπως επιθυµεί ο πελάτης
Το ECOS E-Invoicing προωθεί το παραστατικό στον 
τελικό παραλήπτη, σύµφωνα µε τον επιθυµητό 
τρόπο παράδοσης.

Ηλεκτρονική παράδοση: Ο παραλήπτης λαµβάνει 
email µε link, µέσω του οποίου µπορεί να συνδεθεί 
στο Web Portal της υπηρεσίας και να παραλάβει 
δωρεάν το παραστατικό στην επιθυµητή µορφή 
αρχείου (PDF ή δοµηµένων δεδοµένων) ή να το 
εκτυπώσει.

Παράδοση έντυπων παραστατικών: Σε περίπτωση 
που απαιτείται από την πλευρά του παραλήπτη, 
το ECOS E-Invoicing προχωράει αυτόµατα (µέσω 
print house) στην εκτύπωση, εµφακέλωση και 
αποστολή του παραστατικού σε έντυπη µορφή, 
µέσω υπηρεσίας courier. 

Τα πλεονεκτήµατα του SoftOne E-Invoicing µε 
µια µατιά
• Διαθέσιµα παραστατικά σε <100msec 
• Αυτόµατη δηµιουργία παραλήπτη 
• Προηγµένη αναζήτηση (full text) για όλο το 
περιεχόµενο του παραστατικού
• Αποστολή συνηµµένων αρχείων µαζί µε τα 
παραστατικά
• Τεκµηρίωση κάθε ενέργειας στον κύκλο ζωής 
των παραστατικών
• Workflow και messaging σε κάθε παραστατικό
• Σήµανση και πιστοποίηση σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
• Εύκολη OnLine διασύνδεση µε όλα τα ERP
• Ευέλικτη παράδοση, ακόµη και εκτυπωµένων 
παραστατικών 
• Δωρεάν στοχευµένες διαφηµιστικές καµπάνιες 
και µηνύµατα
• Αρχειοθέτηση στο cloud για 5 χρόνια
• Mobile εφαρµογή απόδειξης παράδοσης
• Μέγιστη ασφάλεια δεδοµένων - EN ISO 
27001:2013
• Πρόσβαση από παντού, οποιαδήποτε στιγµή και 
µε οποιαδήποτε συσκευή
• Δωρεάν για τους παραλήπτες των παραστατικών

SoftOne ECOS: H λειτουργία της επιχείρησης 
γίνεται απλή
Το E-Invoicing αποτελεί µέρος των προηγµένων 
cloud υπηρεσιών ECOS της SoftOne, οι οποίες 
βοηθούν κάθε επιχείρηση να «τρέξει» τις 
καθηµερινές της λειτουργίες πιο αποδοτικά, 
αφαιρώντας κάθε πολυπλοκότητα από αυτές. 
Η σειρά υπηρεσιών ECOS (Ε-Invoicing, EDI, Ε-
Statement) βοηθά στην αυτοµατοποίηση κρίσιµων 
εργασιών, περιορίζοντας σηµαντικά το λειτουργικό 
κόστος της επιχείρησης, από την πρώτη κιόλας 
ηµέρα.

SoftOne ECOS E-Invoicing: 
Προηγµένη ηλεκτρονική τιµολόγηση στο cloud 
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Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία, η έρευνα δίνει 
στοιχεία για τα segments της παγκόσµιας αγοράς 
e-invoicing ανάλογα µε τους τελικούς χρήστες 
(B2B και B2C) και τις γεωγραφικές περιοχές (Ασία 
-Ειρηνικός, ΕΜΕΑ και Αµερικές). Εντός του 2017, 
το B2B segment κυριάρχησε την αγορά του e-
invoicing µε µερίδιο της τάξης του 63%, καθώς οι 
περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις χρησιµοποι-
ούν το e-billing/e-invoicing. Αν και το e-invoicing 
απαιτεί µια σηµαντική αρχική επένδυση, θα εξα-
σφαλίσει µια ασφαλή διεργασία τιµολόγησης σε 
βάθος χρόνου. 
Η ΕΜΕΑ οδηγεί την αγορά εντός του 2017 µε επά-
νω από 58% του µεριδίου, ακολουθούµενη από 
την Βόρεια και Νότια Αµερική και την Ασία-Ειρη-

νικό. Αν και η Ασία-Ειρηνικός έχει το µικρότερο 
µερίδιο της αγοράς, η περιοχή αναµένεται να δει 
µια σηµαντική αύξηση στο µερίδιο αγοράς της κα-
τά την προαναφερθείσα περίοδο, σε αντίθεση µε 
τις ΕΜΕΑ και Αµερική που θα παρατηρήσουν µια 
µικρή πτώση στο µερίδιο της αγοράς τους. 

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να δηλώσουµε πως 
ο χρόνος που αποµένει για την εφαρµογή της 
οδηγίας δεν είναι πολύς και οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα να προσαρµο-
στούν στα νέα δεδοµένα, όχι τόσο σε επίπεδο εξο-
πλισµού, αλλά κυρίως σε τρόπο σκέψης. 
Δυστυχώς, το ποσοστό των ελληνικών επιχειρή-
σεων που αξιοποιούν ήδη ηλεκτρονική τιµολόγη-

ση παραµένει µικρός. Αυτό ταυτόχρονα σηµαίνει 
πως οι νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τους 
συνεργάτες είναι σαφώς µεγάλες. Δεν είναι όµως 
καιρός για σκέψη και περισυλλογή. Είναι καιρός 
για δράση. Άλλωστε τα πλεονεκτήµατα της ηλε-
κτρονικής τιµολόγησης είναι άµεσα και ορατά 
από την πρώτη στιγµή και επειδή επηρεάζουν 
την τσέπη του επιχειρηµατία, δεν χρειάζεται ιδι-
αίτερος κόπος για να πειστεί, ότι η εφαρµογή του 
e-invoicing θα σηµάνει µείωση των λειτουργικών 
εξόδων, λιγότερα λάθη, άµεση πληρωµή τιµολογί-
ων, βελτίωση του workflow, αύξηση της παραγω-
γικότητας και όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα που 
περιγράψαµε ως τώρα. TCP

Η cloud υπηρεσία ECOS E-Invoicing της SoftOne, 
αυτοµατοποιεί τη διαδικασία τιµολόγησης, µε 
την αποστολή, διαχείριση και αρχειοθέτηση 
πιστοποιηµένων ηλεκτρονικών παραστατικών. 
Λειτουργώντας στις υποδοµές της πλατφόρµας 
Microsoft Azure, αξιοποιεί το µοντέλο SaaS 
(Software as a Service), απαλλάσσοντας την 
επιχείρηση από κάθε εργασία εκτύπωσης, 
αρχειοθέτησης, εµφακέλωσης και αποστολής 
έντυπων τιµολογίων.

Μελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
υπολόγισε το συνολικό κόστος της παραδοσιακής 
τιµολόγησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις στα 
3-4€ ανά τιµολόγιο, εκτιµώντας δε, ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να ξεπεράσει και τα 5-7€.
Η ολοκληρωµένη διαδικασία αυτοµατισµού µεταξύ 
των συναλλασσόµενων, µπορεί να οδηγήσει 
σε εξοικονόµηση έως 57% για τον εκδότη του 
τιµολογίου και αντίστοιχα, έως 62% για τον 
παραλήπτη του!

Επικοινωνία µε κάθε ERP
Η υπηρεσία ECOS E-Invoicing µετατρέπει  την 
τιµολόγηση σε µια εύκολη, αυτοµατοποιηµένη και 
αποδοτική διαδικασία. Με ένα κλικ, τα δεδοµένα 
των τιµολογίων αποστέλλονται άµεσα στους 
πελάτες απευθείας από το εµπορικό λογισµικό 
της επιχείρησης. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
η υπηρεσία της SoftOne διασυνδέεται εύκολα 
µε κάθε σύστηµα τιµολόγησης ή λογισµικό της 
αγοράς, αποτελώντας την ιδανική λύση διαχείρισης 
εκδιδόµενων παραστατικών για κάθε επιχείρηση.
Επιπλέον, αποτελεί την πιο ασφαλή λύση, καθώς 
διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 27001:2013 για την 
ασφάλεια πληροφοριών. Έτσι, το ECOS E-Invoicing 
εγγυάται τη µέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία στη 
διαχείριση των δεδοµένων της επιχείρησης.

Παράδοση όπως επιθυµεί ο πελάτης
Το ECOS E-Invoicing προωθεί το παραστατικό στον 
τελικό παραλήπτη, σύµφωνα µε τον επιθυµητό 
τρόπο παράδοσης.

Ηλεκτρονική παράδοση: Ο παραλήπτης λαµβάνει 
email µε link, µέσω του οποίου µπορεί να συνδεθεί 
στο Web Portal της υπηρεσίας και να παραλάβει 
δωρεάν το παραστατικό στην επιθυµητή µορφή 
αρχείου (PDF ή δοµηµένων δεδοµένων) ή να το 
εκτυπώσει.

Παράδοση έντυπων παραστατικών: Σε περίπτωση 
που απαιτείται από την πλευρά του παραλήπτη, 
το ECOS E-Invoicing προχωράει αυτόµατα (µέσω 
print house) στην εκτύπωση, εµφακέλωση και 
αποστολή του παραστατικού σε έντυπη µορφή, 
µέσω υπηρεσίας courier. 

Τα πλεονεκτήµατα του SoftOne E-Invoicing µε 
µια µατιά
• Διαθέσιµα παραστατικά σε <100msec 
• Αυτόµατη δηµιουργία παραλήπτη 
• Προηγµένη αναζήτηση (full text) για όλο το 
περιεχόµενο του παραστατικού
• Αποστολή συνηµµένων αρχείων µαζί µε τα 
παραστατικά
• Τεκµηρίωση κάθε ενέργειας στον κύκλο ζωής 
των παραστατικών
• Workflow και messaging σε κάθε παραστατικό
• Σήµανση και πιστοποίηση σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
• Εύκολη OnLine διασύνδεση µε όλα τα ERP
• Ευέλικτη παράδοση, ακόµη και εκτυπωµένων 
παραστατικών 
• Δωρεάν στοχευµένες διαφηµιστικές καµπάνιες 
και µηνύµατα
• Αρχειοθέτηση στο cloud για 5 χρόνια
• Mobile εφαρµογή απόδειξης παράδοσης
• Μέγιστη ασφάλεια δεδοµένων - EN ISO 
27001:2013
• Πρόσβαση από παντού, οποιαδήποτε στιγµή και 
µε οποιαδήποτε συσκευή
• Δωρεάν για τους παραλήπτες των παραστατικών

SoftOne ECOS: H λειτουργία της επιχείρησης 
γίνεται απλή
Το E-Invoicing αποτελεί µέρος των προηγµένων 
cloud υπηρεσιών ECOS της SoftOne, οι οποίες 
βοηθούν κάθε επιχείρηση να «τρέξει» τις 
καθηµερινές της λειτουργίες πιο αποδοτικά, 
αφαιρώντας κάθε πολυπλοκότητα από αυτές. 
Η σειρά υπηρεσιών ECOS (Ε-Invoicing, EDI, Ε-
Statement) βοηθά στην αυτοµατοποίηση κρίσιµων 
εργασιών, περιορίζοντας σηµαντικά το λειτουργικό 
κόστος της επιχείρησης, από την πρώτη κιόλας 
ηµέρα.

SoftOne ECOS E-Invoicing: 
Προηγµένη ηλεκτρονική τιµολόγηση στο cloud 
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Η πρόσφατη έκθεση της Quorcica, «2018 MPS Landscape Report» αποκαλύπτει ότι προκειµένου να κάνουν 
τη διαφορά σε µια αγορά του printing που ωριµάζει συνεχώς, οι πάροχοι υπηρεσιών MPS θα πρέπει να 
κεφαλαιοποιήσουν τις ευκαιρίες σε τοµείς τεχνολογίας όπως το Internet of Things, την ασφάλεια και τα analytics.

Το MPS εξελίσσεται: Νέες 
τεχνολογίες, νέες ευκαιρίες

O
ι υπηρεσίες MPS προσφέρουν µε-
γάλη ευκαιρία ανάπτυξης τόσο για 
τους κατασκευαστές, όσο και για 
τους συνεργάτες τους. Όσο η αγορά 
ωριµάζει, οι πάροχοι MPS θα πρέ-
πει να αρχίσουν να αναζητούν για 

νέες ευκαιρίες προκειµένου να διαφοροποιηθούν 
και να «χτίσουν» ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
Με το MPS να προωθείται ως το σηµείο εκκίνη-
σης για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχει-
ρήσεων, οι περισσότεροι συνεργάτες προσφέρουν 
ήδη ένα ευρύ portfolio λύσεων και υπηρεσιών 
προκειµένου να είναι σε θέση να εγγυηθούν αύ-
ξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας προς 
τους πελάτες τους. 

Ενώ σήµερα λιγότερο από το ένα τέταρτο (23%) 
των ερωτηθέντων της έρευνας συµφωνούν ότι 
το MPS διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό, το 54% αναµένει να το 
πράξει στα επόµενα δύο χρόνια. Ενώ οι περισ-
σότεροι κατασκευαστές έχουν επεκτείνει ήδη τα 
χαρτοφυλάκια ψηφιακών χώρων εργασίας τους, 
ορισµένοι παραδοσιακοί πάροχοι MPS αγωνίζο-

νται, λόγω της πολύπλοκης πολυπλοκότητας της 
αυτοµατοποίησης του workflow.
Από την άλλη βέβαια, η τεχνολογία δεν είναι 
στάσιµη, αλλά εξελίσσεται και ως εκ τούτου οι 
συνεργάτες θα πρέπει εξελιχθούν κι αυτοί µε τη 
σειρά τους, βελτιώνοντας και εµπλουτίζοντας τις 
προσφερόµενες λύσεις τους ακόµα κι αν αυτό 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να αρχίζουν να κοιτούν και 
σε άλλες παράλληλες αγορές. Για παράδειγµα, 
το Internet of Things, το security και τα analytics, 
µπορεί σε µια πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ότι 
δεν έχουν άµεση σχέση µε την παραδοσιακή 
αγορά του printing, µε αυτόν τον τρόπο όµως, οι 
συνεργάτες θα εδραιωθούν στα µάτια των πελα-
τών τους ως πάροχοι ολοκληρωµένων λύσεων 
ψηφιακού µετασχηµατισµού.

Η συµβουλές της Quorcica προς τους παρόχους 
MPS συνοψίζονται παρακάτω:

Αξιοποιήστε την ευκαιρία του IoT
Το Internet of Things δεν είναι κάτι καινούριο για 
τους παρόχους MPS λύσεων. Άλλωστε, έχουν ήδη 
δηµιουργήσει µια ισχυρή κληρονοµιά στη διαχείρι-

ση των πλέον καθιερωµένων συσκευών IoT: Τους 
εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές. Οι 
αποτελεσµατικές πλατφόρµες MPS οδηγούν ήδη 
στην απόδοση, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη 
συνέχεια της υποδοµής εκτύπωσης µέσω παρα-
κολούθησης συσκευών, αναλύσεων, αποµακρυ-
σµένης διάγνωσης και προληπτικής συντήρησης. 
Η εµφάνιση των πλατφόρµων IoT που προσφέρουν 
asset management, ανίχνευση σφαλµάτων, smart 
analytics και αποµακρυσµένη παρακολούθηση 
παρουσιάζει µια ευρύτερη ευκαιρία για τους παρό-
χους MPS να συµµετάσχουν στον ευρύτερο χώρο 
του IoT. Η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στις 
παραδοσιακές συσκευές endpoint, αλλά θα µπο-
ρούσε επίσης να περιλαµβάνει έξυπνο χώρο εργα-
σίας και έξυπνα κτίρια όπως θερµοστάτες, φωτισµό 
και IP κάµερες.

Νέες συνεργασίες στο χώρο της 
ασφάλειας
Ενώ οι περισσότεροι πάροχοι MPS προσφέρουν 
ήδη ισχυρές λύσεις ασφάλειας για την
προστασία των συσκευών εκτύπωσης από την α-
ποφυγή της έκθεσης εµπιστευτικών
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πληροφοριών, η διαχείριση των νέων συσκευών 
του οικοσυστήµατος IoT απαιτεί νέες
δυνατότητες για τον εντοπισµό και την παρακολού-
θηση των τρωτών σηµείων της
συσκευής. Η συνεργασία µε παρόχους λύσεων 
προστασίας για την απόκτηση τεχνογνωσίας
στη διαχείριση συσκευών IoT και την ασφάλεια εί-
ναι εποµένως ο καλύτερος τρόπος για
τους παρόχους MPS που επιθυµούν να επεκτεί-
νουν τις δυνατότητές τους στο συγκεκριµένο
χώρο.

Σύµφωνα µε τη µελέτη «Print 2025» της Quocirca, 
οι επιχειρήσεις όχι µόνο κατατάσσουν την τεχνο-
γνωσία στον τοµέα της ασφάλειας ως την πρώτη 
τους απαίτηση, αλλά αναµένουν επίσης µια µετατό-
πιση των σχέσεών τους από τους παραδοσιακούς 
παρόχους εκτύπωσης σε παρόχους υπηρεσιών 
τεχνολογία. Καθώς η ασφάλεια κινείται όλο και 
πιο έντονα στο προσκήνιο της ατζέντας MPS, οι 
µεγάλοι συνεργάτες διευρύνουν ήδη τις υπηρεσίες 
εκτίµησης και παρακολούθησης της ασφάλειας 
του printing. Ωστόσο, θα γίνει επιτακτική ανάγκη οι 
συνεργάτες να εµβαθύνουν την τεχνογνωσία τους 
στον τοµέα της ασφάλειας, για παράδειγµα, να επε-
κτείνουν τις δυνατότητες πέρα από την αξιολόγηση 
και την παρακολούθηση των συσκευών ώστε να 
καλύπτουν την ανίχνευση και την ανταπόκριση των 
περιστατικών.
Η έρευνα της Quocirca αποκαλύπτει ότι οι απώ-
λειες δεδοµένων αποτελούν ένα πολύ µεγάλο 
πρόβληµα σε εταιρείες όλων των µεγεθών που 
χρησιµοποιούν υπηρεσίες MPS. Το 2018 το 65% των 
επιχειρήσεων ανέφερε τουλάχιστον µία απώλεια 
δεδοµένων, κάτι που αντιπροσωπεύει µια αύξηση 
της τάξης του 60% σε σχέση µε το 2017. Συνολικά, 
µόνο το 30% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι είναι 
απολύτως βέβαιοι ότι η εκτυπωτική τους υποδοµή 
προστατεύεται από όλες τις απειλές, τόσο εσωτερι-
κές όσο και εξωτερικές. Οι µεγάλοι πάροχοι MPS 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κλείσουν αυτό το 
κενό ασφαλείας στον τοµέα της εκτύπωσης µέσω 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών αξιολόγησης της δι-
κτυακής ασφάλειας των πελατών τους.

Ξεκλειδώστε την αξία των IoT analytics
Οι πάροχοι MPS χρησιµοποιούν ήδη τα analytics 
ως µέρος των υπηρεσιών αξιολόγησης, που κυ-
µαίνονται από τις βασικές εκτιµήσεις της χρήσης 
της συσκευής έως την πιο εξελιγµένη ανάλυση 

της συµπεριφοράς των χρηστών. Αν και µεγάλο 
µέρος αυτών των δεδοµένων χρησιµοποιείται 
αποτελεσµατικά για τη βελτίωση της αποτελεσµα-
τικότητας µιας υποδοµής εκτύπωσης - µέσω της 
πρόβλεψης συντήρησης και της βελτιστοποίησης 
της συσκευής - οι πάροχοι MPS δεν έχουν ακό-
µη αξιοποιήσει τις πραγµατικές δυνατότητες των 
analytics.
Τα MFPs παράγουν µια πληθώρα δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για συ-
σκευές, έγγραφα και χρήστες. Οι κατασκευαστές 
µπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδοµένα για 
να αποκτήσουν πρόσθετη γνώση για τους πελάτες 
τους, η οποία θα εξελιχθεί σε νέες προσφερόµε-
νες υπηρεσίες. Ωστόσο, τα υφιστάµενα εργαλεία 

ανάλυσης της διαχείρισης του printing δεν έχουν 
σχεδιαστεί για µαζική ανάλυση δεδοµένων και οι 
πάροχοι MPS ενδέχεται να µην έχουν τις απαραί-
τητες δεξιότητες για business data analytics. 
Η αξιοποίηση των big data και των analytics 
απαιτεί νέες γνώσεις και ικανότητες από τους 
κατασκευαστές. Αυτό θα χρειαστεί να οικοδοµηθεί 
µέσω µιας µεγάλης στρατηγικής για την απόκτηση 
νέων ταλέντων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί είτε 
οργανικά είτε µέσω της ανάπτυξης νέων εταιρι-
κών σχέσεων συνεργασίας.

Το κανάλι συνεργατών στο χώρο του MPS δεν 
µπορεί να αντέξει οικονοµικά εάν επαναπαυθεί 
στις δάφνες του µέσα σε µια αγορά που απαιτεί 
πιο ισχυρές, πιο ευέλικτες και πιο διαφοροποιηµέ-
νες υπηρεσίες. Το µέλλον του MPS εξαρτάται από 
τη σχέση κατασκευαστών και καναλιού, ενισχύο-
ντας βαθύτερες συνεργασίες σε όλο το ευρύτερο 
τοπίο της πληροφορικής. Παρέχοντας καινοτόµες 
υπηρεσίες στους τοµείς του IoT, της ασφάλειας και 
των analytics, οι παραδοσιακοί πάροχοι MPS µπο-
ρούν να ενισχύσουν τα διαπιστευτήριά τους ως 
εταίροι ψηφιακού µετασχηµατισµού, «ξεκλειδώ-
νοντας» σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. TCP
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κτυακής ασφάλειας των πελατών τους.

Ξεκλειδώστε την αξία των IoT analytics
Οι πάροχοι MPS χρησιµοποιούν ήδη τα analytics 
ως µέρος των υπηρεσιών αξιολόγησης, που κυ-
µαίνονται από τις βασικές εκτιµήσεις της χρήσης 
της συσκευής έως την πιο εξελιγµένη ανάλυση 

της συµπεριφοράς των χρηστών. Αν και µεγάλο 
µέρος αυτών των δεδοµένων χρησιµοποιείται 
αποτελεσµατικά για τη βελτίωση της αποτελεσµα-
τικότητας µιας υποδοµής εκτύπωσης - µέσω της 
πρόβλεψης συντήρησης και της βελτιστοποίησης 
της συσκευής - οι πάροχοι MPS δεν έχουν ακό-
µη αξιοποιήσει τις πραγµατικές δυνατότητες των 
analytics.
Τα MFPs παράγουν µια πληθώρα δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για συ-
σκευές, έγγραφα και χρήστες. Οι κατασκευαστές 
µπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδοµένα για 
να αποκτήσουν πρόσθετη γνώση για τους πελάτες 
τους, η οποία θα εξελιχθεί σε νέες προσφερόµε-
νες υπηρεσίες. Ωστόσο, τα υφιστάµενα εργαλεία 

ανάλυσης της διαχείρισης του printing δεν έχουν 
σχεδιαστεί για µαζική ανάλυση δεδοµένων και οι 
πάροχοι MPS ενδέχεται να µην έχουν τις απαραί-
τητες δεξιότητες για business data analytics. 
Η αξιοποίηση των big data και των analytics 
απαιτεί νέες γνώσεις και ικανότητες από τους 
κατασκευαστές. Αυτό θα χρειαστεί να οικοδοµηθεί 
µέσω µιας µεγάλης στρατηγικής για την απόκτηση 
νέων ταλέντων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί είτε 
οργανικά είτε µέσω της ανάπτυξης νέων εταιρι-
κών σχέσεων συνεργασίας.

Το κανάλι συνεργατών στο χώρο του MPS δεν 
µπορεί να αντέξει οικονοµικά εάν επαναπαυθεί 
στις δάφνες του µέσα σε µια αγορά που απαιτεί 
πιο ισχυρές, πιο ευέλικτες και πιο διαφοροποιηµέ-
νες υπηρεσίες. Το µέλλον του MPS εξαρτάται από 
τη σχέση κατασκευαστών και καναλιού, ενισχύο-
ντας βαθύτερες συνεργασίες σε όλο το ευρύτερο 
τοπίο της πληροφορικής. Παρέχοντας καινοτόµες 
υπηρεσίες στους τοµείς του IoT, της ασφάλειας και 
των analytics, οι παραδοσιακοί πάροχοι MPS µπο-
ρούν να ενισχύσουν τα διαπιστευτήριά τους ως 
εταίροι ψηφιακού µετασχηµατισµού, «ξεκλειδώ-
νοντας» σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. TCP
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Όσο η αγορά ωριμάζει, οι πάροχοι 
MPS θα πρέπει να αρχίσουν να 
αναζητούν για νέες ευκαιρίες   

προκειμένου να διαφοροποιηθούν και να 
«χτίσουν» ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Το κανάλι συνεργατών στο χώρο του 
MPS δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά 
εάν επαναπαυθεί στις δάφνες του μέσα 

σε μια αγορά που απαιτεί πιο ισχυρές, 
πιο ευέλικτες και πιο διαφοροποιημένες 
υπηρεσίες.
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Με αφορµή την κυκλοφορία της πλατφόρµας SmartStream από την HP, ενός λογισµικού διαχείρισης που 
απευθύνεται στον επαγγελµατία του large format printing, µιλήσαµε µε τον Γιάννη Βέη, printing solutions 
specialist της Active Computer Systems.

HP SmartStream – Μετατρέψτε 
την απόδοση σε κέρδος 

O 
κ. Βέης δεν µπορούσε να κρύψει 
τον ενθουσιασµό του όταν µας 
κάλεσε στο γραφείο του για να 
µας µιλήσει για τη νέα κυκλο-
φορία της HP, το SmartStream. 
Και αυτό διότι πρόκειται για ένα 

λογισµικό που έρχεται κυριολεκτικά να λύσει 
τα χέρια του επαγγελµατία του large format 
printing. Όπως µας εκµυστηρεύτηκε πρόκειται 
για κάτι που ζητούσε εδώ και καιρό η αγορά. Το 
HP SmartStream είναι λοιπόν εδώ και µάλιστα 
µε απόλυτα προσιτό κόστος, ευέλικτη αδειοδότη-
ση, σε σηµείο που να µην το σκεφτεί κανείς καν 
να το εγκαταστήσει στα συστήµατά του. 
Όπως θα δούµε παρακάτω, τα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρει είναι πολλαπλα και έρχεται να 
αλλάξει άρδην τον τρόπο µε τον οποίο γίνονταν 
στο παρελθόν η διαχείριση του LF workflow. Με 
το HP SmartStream ο επαγγελµατίας µπορεί να 
υπολογίζει τα κόστη των εκτυπώσεων, να ελέγχει 
το workflow, την κατάσταση του εκτυπωτή, να δη-
µιουργεί αυτοµατοποιηµένες εργασίες, να ενηµε-
ρώνεται εγκαίρως για τυχόν λάθη και πολλά άλλα. 

Η πρώτη προφανής ερώτηση που κάναµε στον κ. 
Βέη ήταν πώς γινόταν στο παρελθόν η διαχείρι-
ση των LF printjobs. Η απάντηση µας εξέπληξε: 
«Χειροκίνητα». Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι ο 
επαγγελµατίας έστελνε τα προς εκτύπωση αρχεία 
στον εκτυπωτή του όπως έρχονταν από τον πε-
λάτη, όπως έκανε και µε έναν τυπικό εκτυπωτή 
γραφείου και η µόνη επέµβαση που µπορούσε 
να κάνει – εάν θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει 
κανείς έτσι – ήταν µέσω του print driver. Κανένας 
έλεγχος στις προτεραιότητες, κανένας προγραµµα-
τισµός, κανένα κοστολόγιο και βεβαίως κανένας 
αυτοµατισµός. Οι επαγγελµατίες του χώρου γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι εάν κάποιο αρχείο «χτυπού-
σε» θα το αντιλαµβάνονταν πολύ αργά. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που έλλειπαν γραµµατοσειρές, ή υ-
πήρχε πρόβληµα στις συµπτώσεις των χρωµάτων.

Εξοικονόµηση χρόνου στο µισό!
 Όπως µας εξήγησε ο κ. Βέης, όλα αυτά τα προ-
βλήµατα και πολύ περισσότερα επιλύονται µε 
το HP SmartStream τονίζοντας: «Για να το κάνω 

απόλυτα κατανοητό, αρκεί να πω ότι µε το HP 
SmartStream ο επαγγελµατίας µπορεί να εξοικο-
νοµήσει έως 50% του χρόνου». 

Πρόκειται πράγµατι για µια εντυπωσιακή δή-
λωση και ζητήσαµε από τον κ. Βέη να µας το 
αναλύσει. Πώς επιτυγχάνεται λοιπόν µείωση του 
χρόνου στο µισό; Κατ’ αρχήν το HP SmartStream 
περιλαµβάνει τον ταχύτατο HP SmartStream 
Preflight Manager που από µόνος του επιτυγχά-
νει µείωση της προετοιµασίας της κάθε εκτύπω-
σης κατά 50%. Είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται 
αυτόµατα µια σειρά από παραµέτρους εκτύπω-
σης όπως είδος/µέγεθος χαρτιού καθώς και το 
εάν πραγµατοποιείται έγχρωµη ή µονόχρωµη 
εκτύπωση. 
Από την άλλη, ο επαγγελµατίας µπορεί να δηµι-
ουργήσει τα δικά του presets αποθηκεύοντας τα 
print jobs σε πρότυπα, που µπορεί να «φορτώ-
νει» σε µελλοντικές εργασίες. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό µε τις έξυπνες λειτουργίες διαχείρι-
σης εργασιών έχει ως αποτέλεσµα την απλοποί-
ηση των µεγάλων παραγωγών. 
«Τέλος, χάρη στην ενσωµατωµένη Adobe PDF 
Print Engine 4, την πλατφόρµα εκτύπωσης υψη-
λής ταχύτητας και πιστότητας της Adobe µειώνο-
νται ή εξαλείφονται εντελώς, θα µπορούσα να πω, 
οι επανεκτυπώσεις. Έτσι, οι µηχανές µπορούν να 
αυξήσουν το workflow κάτι που µε απλά λόγια συ-
νεπάγεται ότι ο επαγγελµατίας µπορεί να αναλάβει 
περισσότερες δουλειές µε αποτέλεσµα µεγαλύτε-
ρη κερδοφορία».

Γιάννης Βέης, 
printing solutions 
specialist της 
Active Computer 
Systems

Όχι µόνο για HP
Θα πρέπει να πούµε ότι το HP SmartStream είναι 
ένα λογισµικό που εγκαθίσταται σε υπολογιστή 
υποστηρίζοντας τους HP PageWide XL και HP 
DesignJet printers, αλλά και εκτυπωτές µεγάλου 
format τρίτων κατασκευαστών. Η HP έχει δηµι-
ουργήσει drivers για πλήθος εκτυπωτικών µηχα-
νών, έτσι ώστε το HP SmartStream να µπορεί να 
«µιλήσει» απευθείας µε τον εκτυπωτή, αλλά και 
µε τα διάφορα finishing περιφερειακά που είναι 
εγκατεστηµένα, όπως κοπτικά, διπλωτικά ή ακό-
µα και scanners. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση 
θα επωφεληθεί ακόµα πιο πολύ, διότι συνήθως 
οι εγκαταστάσεις LF printing είναι multi-vendor. 

Το τρίπτυχο της επιτυχίας  
•Tαχύτητα: Το HP SmartStream βοηθά την 
επιχείρηση να µειώσει το χρόνο παραγωγής στο 
µισό, µετατρέποντας την αποτελεσµατικότητα σε 
κέρδος. 
•Αποτελεσµατικότητα: Μετασχηµατίστε την 
επιχείρησή σας, αυξάνοντας την υφιστάµενη 
παραγωγή.
•Ανάπτυξη: Αποτελεσµατική παραγωγή 
έγχρωµων εκτυπώσεων (τεχνολογία HP Crystal 
Preview), µείωση λαθών και επανεκτυπώσεων.

Πού απευθύνεται;
Το HP SmartStream απευθύνεται σε κάθε επι-
χείρηση που ασχολείται µε εκτυπώσεις µεγάλου 
format, είτε αναλαµβάνοντας τις παραγωγές τρί-
των (print shops), είτε για ιδία χρήση (αρχιτεκτο-
νικά γραφεία, γραφικές τέχνες κ.λπ). Επιτρέπει 
τη διαχείριση και αποτελεσµατική παραγωγή του 
print workflow καλύπτοντας από µαυρόασπρα 
σχέδια και χάρτες GIS, µέχρι διαφηµιστικά poster 
και έγχρωµες αφίσες υψηλής ποιότητας. 
Ο κ. Βέης, τόνισε ότι ως Partner First Platinum 
συνεργάτης και επίσηµος µεταπωλητής των µη-
χανών large format της HP, οι ειδικοί της Active 
Computer Systems είναι οι µόνοι που έχουν 
λάβει πιστοποίηση για το HP SmartStream και 
είναι σε θέση να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να 
το υλοποιήσει σωστά στις εγκαταστάσεις της.
TCP
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Με αφορµή την κυκλοφορία της πλατφόρµας SmartStream από την HP, ενός λογισµικού διαχείρισης που 
απευθύνεται στον επαγγελµατία του large format printing, µιλήσαµε µε τον Γιάννη Βέη, printing solutions 
specialist της Active Computer Systems.

HP SmartStream – Μετατρέψτε 
την απόδοση σε κέρδος 

O 
κ. Βέης δεν µπορούσε να κρύψει 
τον ενθουσιασµό του όταν µας 
κάλεσε στο γραφείο του για να 
µας µιλήσει για τη νέα κυκλο-
φορία της HP, το SmartStream. 
Και αυτό διότι πρόκειται για ένα 

λογισµικό που έρχεται κυριολεκτικά να λύσει 
τα χέρια του επαγγελµατία του large format 
printing. Όπως µας εκµυστηρεύτηκε πρόκειται 
για κάτι που ζητούσε εδώ και καιρό η αγορά. Το 
HP SmartStream είναι λοιπόν εδώ και µάλιστα 
µε απόλυτα προσιτό κόστος, ευέλικτη αδειοδότη-
ση, σε σηµείο που να µην το σκεφτεί κανείς καν 
να το εγκαταστήσει στα συστήµατά του. 
Όπως θα δούµε παρακάτω, τα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρει είναι πολλαπλα και έρχεται να 
αλλάξει άρδην τον τρόπο µε τον οποίο γίνονταν 
στο παρελθόν η διαχείριση του LF workflow. Με 
το HP SmartStream ο επαγγελµατίας µπορεί να 
υπολογίζει τα κόστη των εκτυπώσεων, να ελέγχει 
το workflow, την κατάσταση του εκτυπωτή, να δη-
µιουργεί αυτοµατοποιηµένες εργασίες, να ενηµε-
ρώνεται εγκαίρως για τυχόν λάθη και πολλά άλλα. 

Η πρώτη προφανής ερώτηση που κάναµε στον κ. 
Βέη ήταν πώς γινόταν στο παρελθόν η διαχείρι-
ση των LF printjobs. Η απάντηση µας εξέπληξε: 
«Χειροκίνητα». Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι ο 
επαγγελµατίας έστελνε τα προς εκτύπωση αρχεία 
στον εκτυπωτή του όπως έρχονταν από τον πε-
λάτη, όπως έκανε και µε έναν τυπικό εκτυπωτή 
γραφείου και η µόνη επέµβαση που µπορούσε 
να κάνει – εάν θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει 
κανείς έτσι – ήταν µέσω του print driver. Κανένας 
έλεγχος στις προτεραιότητες, κανένας προγραµµα-
τισµός, κανένα κοστολόγιο και βεβαίως κανένας 
αυτοµατισµός. Οι επαγγελµατίες του χώρου γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι εάν κάποιο αρχείο «χτυπού-
σε» θα το αντιλαµβάνονταν πολύ αργά. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που έλλειπαν γραµµατοσειρές, ή υ-
πήρχε πρόβληµα στις συµπτώσεις των χρωµάτων.

Εξοικονόµηση χρόνου στο µισό!
 Όπως µας εξήγησε ο κ. Βέης, όλα αυτά τα προ-
βλήµατα και πολύ περισσότερα επιλύονται µε 
το HP SmartStream τονίζοντας: «Για να το κάνω 

απόλυτα κατανοητό, αρκεί να πω ότι µε το HP 
SmartStream ο επαγγελµατίας µπορεί να εξοικο-
νοµήσει έως 50% του χρόνου». 

Πρόκειται πράγµατι για µια εντυπωσιακή δή-
λωση και ζητήσαµε από τον κ. Βέη να µας το 
αναλύσει. Πώς επιτυγχάνεται λοιπόν µείωση του 
χρόνου στο µισό; Κατ’ αρχήν το HP SmartStream 
περιλαµβάνει τον ταχύτατο HP SmartStream 
Preflight Manager που από µόνος του επιτυγχά-
νει µείωση της προετοιµασίας της κάθε εκτύπω-
σης κατά 50%. Είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται 
αυτόµατα µια σειρά από παραµέτρους εκτύπω-
σης όπως είδος/µέγεθος χαρτιού καθώς και το 
εάν πραγµατοποιείται έγχρωµη ή µονόχρωµη 
εκτύπωση. 
Από την άλλη, ο επαγγελµατίας µπορεί να δηµι-
ουργήσει τα δικά του presets αποθηκεύοντας τα 
print jobs σε πρότυπα, που µπορεί να «φορτώ-
νει» σε µελλοντικές εργασίες. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό µε τις έξυπνες λειτουργίες διαχείρι-
σης εργασιών έχει ως αποτέλεσµα την απλοποί-
ηση των µεγάλων παραγωγών. 
«Τέλος, χάρη στην ενσωµατωµένη Adobe PDF 
Print Engine 4, την πλατφόρµα εκτύπωσης υψη-
λής ταχύτητας και πιστότητας της Adobe µειώνο-
νται ή εξαλείφονται εντελώς, θα µπορούσα να πω, 
οι επανεκτυπώσεις. Έτσι, οι µηχανές µπορούν να 
αυξήσουν το workflow κάτι που µε απλά λόγια συ-
νεπάγεται ότι ο επαγγελµατίας µπορεί να αναλάβει 
περισσότερες δουλειές µε αποτέλεσµα µεγαλύτε-
ρη κερδοφορία».

Γιάννης Βέης, 
printing solutions 
specialist της 
Active Computer 
Systems

Όχι µόνο για HP
Θα πρέπει να πούµε ότι το HP SmartStream είναι 
ένα λογισµικό που εγκαθίσταται σε υπολογιστή 
υποστηρίζοντας τους HP PageWide XL και HP 
DesignJet printers, αλλά και εκτυπωτές µεγάλου 
format τρίτων κατασκευαστών. Η HP έχει δηµι-
ουργήσει drivers για πλήθος εκτυπωτικών µηχα-
νών, έτσι ώστε το HP SmartStream να µπορεί να 
«µιλήσει» απευθείας µε τον εκτυπωτή, αλλά και 
µε τα διάφορα finishing περιφερειακά που είναι 
εγκατεστηµένα, όπως κοπτικά, διπλωτικά ή ακό-
µα και scanners. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση 
θα επωφεληθεί ακόµα πιο πολύ, διότι συνήθως 
οι εγκαταστάσεις LF printing είναι multi-vendor. 

Το τρίπτυχο της επιτυχίας  
•Tαχύτητα: Το HP SmartStream βοηθά την 
επιχείρηση να µειώσει το χρόνο παραγωγής στο 
µισό, µετατρέποντας την αποτελεσµατικότητα σε 
κέρδος. 
•Αποτελεσµατικότητα: Μετασχηµατίστε την 
επιχείρησή σας, αυξάνοντας την υφιστάµενη 
παραγωγή.
•Ανάπτυξη: Αποτελεσµατική παραγωγή 
έγχρωµων εκτυπώσεων (τεχνολογία HP Crystal 
Preview), µείωση λαθών και επανεκτυπώσεων.

Πού απευθύνεται;
Το HP SmartStream απευθύνεται σε κάθε επι-
χείρηση που ασχολείται µε εκτυπώσεις µεγάλου 
format, είτε αναλαµβάνοντας τις παραγωγές τρί-
των (print shops), είτε για ιδία χρήση (αρχιτεκτο-
νικά γραφεία, γραφικές τέχνες κ.λπ). Επιτρέπει 
τη διαχείριση και αποτελεσµατική παραγωγή του 
print workflow καλύπτοντας από µαυρόασπρα 
σχέδια και χάρτες GIS, µέχρι διαφηµιστικά poster 
και έγχρωµες αφίσες υψηλής ποιότητας. 
Ο κ. Βέης, τόνισε ότι ως Partner First Platinum 
συνεργάτης και επίσηµος µεταπωλητής των µη-
χανών large format της HP, οι ειδικοί της Active 
Computer Systems είναι οι µόνοι που έχουν 
λάβει πιστοποίηση για το HP SmartStream και 
είναι σε θέση να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να 
το υλοποιήσει σωστά στις εγκαταστάσεις της.
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Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της IDC, όλες οι κατηγορίες των έξυπνων οικιακών συσκευών θα φτάσουν σε 
διψήφιο ρυθµό ανάπτυξης µέχρι το 2022. Ειδικά για τη φετινή χρονιά, τα δείγµατα είναι πολύ αισιόδοξα. Η αύξηση 
των συσκευών που ονοµάζουµε smart home devices θα αγγίξει το 31% σε ετήσια βάση ή σε 643,9 εκατοµµύρια 
τεµάχια. 

Σε άνοδο η αγορά του smart home

Η 
αγορά των έξυπνων οικιακών συ-
σκευών, περιλαµβάνει έξυπνα η-
χεία, προϊόντα ψυχαγωγίας βίντεο, 
έξυπνο φωτισµό, θερµοστάτες και 
προϊόντα παρακολούθησης/ασφά-
λειας και προβλέπεται να αγγίξει 

τις σχεδόν 1,3 δισ. συσκευές έως το 2022 µε πενταετή 
ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 20,8%. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 
κατηγορία µε πενταετή ρυθµό ανάπτυξης 39,1%, που 
αντιπροσωπεύει σχεδόν 100 εκατοµµύρια τεµάχια το 
2018 και 230,5 εκατοµµύρια µέχρι το 2022, θα είναι οι 
συσκευές έξυπνων βοηθών όπως το Amazon Echo 
και το Google Home.

«Ενώ τα έξυπνα ηχεία µε ενσωµατωµένους ψη-
φιακούς φωνητικούς βοηθούς θα κυριαρχούν σε 
όλη τη διάρκεια της πρόβλεψης, βλέπουµε ήδη µια 
αξιοσηµείωτη αλλαγή στην αγορά αυτή», δήλωσε ο 
Jitesh Ubrani αναλυτής της IDC. «Πολλοί νέοι τύποι 
συσκευών, τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού, 
περιλαµβάνουν πλέον ενσωµατωµένους ψηφιακούς 
βοηθούς και όχι µόνο συµβάλλουν στην αύξηση του 
αριθµού σηµείων επαφής που είναι διαθέσιµα στους 
τελικούς χρήστες, αλλά βοηθούν επίσης και την ίδια 
την τεχνολογία να αναπτυχθεί επεκτείνοντας την εµ-
βέλεια και αποκτώντας µια βαθύτερη κατανόηση του 
τι, πότε, και πώς οι χρήστες προσεγγίζουν τις διάφο-
ρες ενέργειες». 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων στις 
έξυπνες οικιακές συσκευές παραµένει ένας από 

τους βασικούς παράγοντες για τους οποίους οι κα-
ταναλωτές διστάζουν να υιοθετήσουν γρήγορα τη 
συγκεκριµένη τεχνολογία. Ωστόσο, η IDC διατηρεί 
µια θετική προοπτική για την αγορά, καθώς η ευκο-
λία των έξυπνων οικιακών συσκευών αντισταθµίζει 
συχνά τις ανησυχίες.

Παρακολούθηση/ασφάλεια
Η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει µια πλειάδα 
συσκευών παρακολούθησης όπως αισθητήρες για 
πόρτες και παράθυρα, µέχρι έξυπνες κλειδαριές και 
IP κάµερες. Η κατηγορία αυτή θα αντιπροσωπεύει το 
19,4% ολόκληρης της αγοράς του smart home µέχρι 
το 2022. Ενώ η κατηγορία φαίνεται να έχει µεγάλες 
δυνατότητες µε πενταετή αύξηση της τάξης του 27,3 
%, απευθύνεται σε περιορισµένο κοινό ανθρώπων 
που κατοικούν κυρίως σε µεγάλες αυτόνοµες κατοι-
κίες, καθώς τα περισσότερα προϊόντα εξακολουθούν 
να µην προσφέρουν ιδιαίτερη χρησιµότητα σε όσους 
ζουν σε διαµερίσµατα.

Έξυπνα ηχεία
Παρά το γεγονός ότι οι συσκευές αυτές τραβούν τα 
φώτα της δηµοσιότητας θα αποτελέσουν την τρίτη µε-
γαλύτερη κατηγορία µέχρι το 2022, καθώς αµέτρητοι 
κατασκευαστές ανακοινώνουν συνεχώς προϊόντα 
µε υποστήριξη για την Amazon Alexa ή τον Google 
Assistant. Αν και θα δούµε προϊόντα συµβατά µε 
τους υπόλοιπους ψηφιακούς βοηθούς, Apple Siri, 
Microsoft Cortana και Samsung Bixby, κανένας από 
αυτούς δεν πρόκειται να αµφισβητήσει τους δύο κο-
ρυφαίους στην κατηγορία.

Προϊόντα AV
Τα προϊόντα AV αποτελούνται κυρίως από έξυπνες 
τηλεοράσεις και digital media adapters, όπως τα 
Google Chromecast, η Apple TV, η Amazon Fire TV 
και οι συσκευές Roku. Καθώς λειτουργεί ως το κέ-
ντρο διασκέδασης του σπιτιού, αυτή η κατηγορία είναι 
ήδη έτοιµη για πολύ µεγάλη ανάπτυξη και σύµφωνα 
µε την IDC προβλέπεται να αγγίξει τις 457,5 εκατοµ-
µύρια τεµάχια έως το 2022 µε ετήσια ανάπτυξη 10,9%. 
Η συγκεκριµένη κατηγορία συσκευών, αναµένεται να 
αποτελέσει την πύλη στο έξυπνο οικιακό οικοσύστη-
µα και ως εκ τούτου η IDC αναµένει τεράστιο αντα-
γωνισµό τόσο σε περιεχόµενο όσο και σε τιµές.

Άλλα
Οι παραδοσιακές έξυπνες συσκευές, όπως οι 
smart λαµπτήρες, οι θερµοστάτες και άλλα προϊ-
όντα θα ολοκληρώσουν την αγορά των έξυπνων 
οικιακών συσκευών, παρέχοντας στους χρήστες 
ένα ολοκληρωµένο οικοσύστηµα προϊόντων και 
υπηρεσιών για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
των σπιτιών τους. Συνδυαστικά, η κατηγορία αυτή 
αναµένεται να παρουσιάσει ετήσια αύξηση 26,9% 
µε τα προϊόντα έξυπνου φωτισµού να αντιπροσω-
πεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των πωληθέντων τεµα-
χίων. Οι έξυπνοι θερµοστάτες, ενώ είναι ιδιαίτερα 
δηµοφιλείς στη Βόρεια Αµερική, θα αντιµετωπίσουν 
πιο περιορισµένη ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσµο, 
καθώς πολλές χώρες δεν χρησιµοποιούν τη χρήση 
κεντρικών συστηµάτων HVAC και συνεπώς δεν 
απαιτούν ειδικό θερµοστάτη.TCP



θιστώντας τα πολύ ασφαλή σε περίπτωση πυρκα-
γιάς. Ακόµα, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία 
διαχείρισης µπαταριών της CyberPower, η σειρά 
UT-EG παρέχει για την µπαταρία της µέγιστη απο-
δοτικότητα και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο µοντέλα, πα-
ρέχουν αυτόµατο ξεκίνηµα µετά από επαναφορά 
ρεύµατος και αυτόµατη φόρτιση µπαταρίας.

Πού απευθύνονται
Αν και οι εφαρµογές για τη σειρά αυτή είναι πολ-
λές, απευθύνονται κυρίως σε εφαρµογές power 
backup-protection, µε ή χωρίς USB συνδεσιµότη-
τα, όπως για φωτισµό, συστήµατα PoS µε όλα τα 
περιφερειακά τους, (Card Processing Terminals, 
Thermal Printers, Scanners, κλπ.), συστήµατα NAS 
(Network Access Storage), µικρούς υπολογιστές, WiFi 
Access Points, routers, modems, switches, κ.λπ. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των UPS, τα 
καθιστούν εύχρηστα και αξιόπιστα, προστατεύοντας 
την επένδυσή σας για πολλά χρόνια. 
Περισσότερες πληροφορίες και βίντεο των προ-
ϊόντων µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.
cyberpower.com/promotion/ut/ww/ww. TCP
Info: CyberPower, www.cyberpower.com
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Τα CyberPower UT650EG και UT850EG µοντέλα αποτελούν µια έξυπνη απάντηση στην µοντέρνα αγορά των 
οικονοµικών UPS, σχεδιασµένη για να προσφέρει τέλεια ποιότητα και αξιοπιστία σε πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιµές.

«Πράσινη» ενέργεια που σας 
προστατεύει

Τ
α δύο νέα µοντέλα της CyberPower, 
είναι τα πλέον προσιτά Line 
Interactive UPS και µάλιστα µε δι-
πλό AVR, (Boost & Buck Automatic 
Voltage Regulator), για αυτόµατη αύ-
ξηση της χαµηλής τάσης και µείωση 

της υψηλής τάσης. Επίσης, σαν µια καθαρόαιµη 
Line Interactive τεχνολογία, παρέχει απόλυτο noise 
filtering τροφοδοσίας AC. 

Ας τα δούµε πιο αναλυτικά
Το UT650EG είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί µε 
φορτίο µέχρι 360 Watt, ενώ το µοντέλο UT850EG 
µε φορτίο µέχρι 425 Watt. Και τα δύο διαθέτουν 
3 παροχές ρεύµατος σούκο για µέγιστη ευελιξία 
στην χρήση, φίλτρο RJ45/RJ11 ADSL/LAN, 3 εν-

δεικτικά LED για λεπτοµερή πληροφόρηση, συν-
δεσιµότητα µε θύρα USB για υπολογιστή ή NAS, 
(µόνο το µοντέλο UT850EG), αθόρυβη λειτουργία, 
και µικρό προφίλ, ιδανικό για «στριµωγµένους» 
χώρους.

Οικονοµία και οικολογία 
Χάρη στην παγκόσµια πατέντα ευρεσιτεχνίας 
GreenPower UPS της Cyber Power Systems, η 
σειρά ακτή καταναλώνει κάτω από 3 Watt, (2,3W πι-
στοποιηµένα από ανεξάρτητη αρχή), κατά µέσω όρο 
ρεύµα για χρήση του UPS, κάνοντάς το σχεδόν 5 
φορές πιο οικονοµικό από άλλα UPS της ίδιας ισχύς 
και µε πάνω από 97% αποδοτικότητα!
Επίσης, είναι φτιαγµένα από ένα πρωτοποριακό 
πλαστικό υλικό µε αντίσταση κατά της φωτιάς, κα-
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Σε µια αγορά που κατακλύζεται από µηχανήµατα MFP, οι απλοί εκτυπωτές έχουν κι αυτοί τη χρησιµότητά τους. 
Μια µικρή εταιρεία ή ένα οικιακό γραφείο δεν χρειάζεται απαραίτητα µια πολυλειτουργική συσκευή, ή αυτό που 
επιθυµεί είναι ένα δεύτερο µηχάνηµα που θα αναλάβει τις καθηµερινές ασπρόµαυρες εκτυπώσεις, ταχύτατα, 
ποιοτικά χωρίς να διαµαρτύρεται. Το Kyocera EcosysP2040dn διαθέτει αποδεδειγµένη αξιοπιστία και πολύ 
χαµηλό κόστος ιδιοκτησίας, αποτελώντας µια ιδανική επιλογή για κάθε επιχείρηση. 

Οικονοµικός, αξιόπιστος 
εκτυπωτής για κάθε γραφείο

H 
σειρά Ecosys της Kyocera απο-
τελείται από κορυφαίας ποιό-
τητας, αξιόπιστους δικτυακούς 
Laser εκτυπωτές γραφείου για 
µικρούς και µεγάλους όγκους 
εκτύπωσης που χαρακτηρί-

ζονται από οικολογικό χαρακτήρα και χαµηλό 
κόστος ανά σελίδα. Οι µηχανές Ecosys ενσωµα-
τώνουν την τεχνολογία cartridge-free η οποία 
χρησιµοποιεί ένα ανθεκτικό τύµπανο και δοχείο 
γραφίτη υψηλής απόδοσης που προσφέρει ε-
κτύπωση χιλιάδων σελίδων µε χαµηλό κόστος 
ιδιοκτησίας και ελάχιστες παρεµβάσεις από το 
χρήστη. 

Όποιος αναζητά έναν γρήγορο, αξιόπιστο και ευέ-
λικτο ασπρόµαυρο εκτυπωτή γραφείου A4 η απά-
ντηση είναι ο Kyocera Ecosys P2040dn. Η µικρή 
αυτή συσκευή απευθύνεται σε όλους όσοι απαι-
τούν ποιότητα, αξιοπιστία, οικονοµία σε ένα µικρό 
«πακέτο» που χωρά να παντού χωρίς να καταλαµ-
βάνει πολύτιµο χώρο από το γραφείο. Ο εκτυπω-
τής έχει διάσταση 375mm x 393mm x 272mm και 
βάρος µόλις 14 κιλά και µπορεί να καλύψει κάθε 
ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης. 
Διαθέτει µια σειρά από λειτουργίες που θα βελ-
τιώσουν το workflow όπως σύνδεση δικτύου, 
ενσωµατωµένη λειτουργία duplex για εκτυπώσεις 
διπλής όψης, ελάχιστο χρόνο εκτύπωσης πρώτης 
σελίδας και ονοµαστική ταχύτητα 40 σελίδων το 
λεπτό. 
Πρόκειται για µια συσκευή µε πολύ χαµηλό κό-
στος ιδιοκτησίας, χάρη στην βελτιστοποιηµένη 
ενεργειακή απόδοση και τα υποσυστήµατα µε 
µεγάλη διάρκεια ζωής. Όπως άλλωστε µας έχει 
συνηθίσει η Kyocera έτσι και ο Ecosys P2040dn 

είναι ένα αξιόπιστο µηχάνηµα, ώστε να µπορεί κα-
νείς να παραµένει παραγωγικός ανά πάσα στιγµή 
χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις. 

Εύχρηστο και αξιόπιστο
Η εγκατάσταση του Ecosys P2040dn αποδεικνύ-
εται παιχνιδάκι. Συνδέεται απευθείας στο ενσύρ-
µατο δίκτυο της εταιρείας (διαθέτει ενσωµατω-
µένο Gigabit Ethernet controller) ή σε κάποιον 
υπολογιστή µέσω του συνοδευτικού καλωδίου 
USB που υπάρχει στη συσκευασία. Οι ρυθµίσεις 
πραγµατοποιούνται µέσω του εύχρηστου panel 
που περιλαµβάνει φωτιζόµενη οθόνη LCD και σε 
λίγα λεπτά η συσκευή είναι έτοιµη για χρήση. Ο 
εκτυπωτής προσφέρει ποιοτικές ασπρόµαυρες 
εκτυπώσεις σε µέγιστη ανάλυση 1200 x 1200 dpi. 
Η συγκεκριµένη συσκευή εκτυπώνει την πρώτη 
σελίδα σε επτά δευτερόλεπτα, προσφέροντας κο-
ρυφαία ποιότητα σε κείµενο ή γραφικά, ενώ όλοι 
οι εκτυπωτές της Kyocera είναι σχεδιασµένοι 
ούτως ώστε να προσφέρουν την υψηλότερη ποι-
ότητα στο πιο οικονοµικό κόστος. Έτσι, το κόστος 
ανά σελίδα του συγκεκριµένου µοντέλου είναι 
εξαιρετικά χαµηλό, χωρίς όµως συµβιβασµούς 
σε ότι αφορά την ποιότητα, καλύπτοντας όλες τις 
καθηµερινές ανάγκες σε εταιρικό περιβάλλον. 
Ο εκτυπωτής λειτουργεί τόσο σε PC όσο και σε 
Mac, ενώ διαθέτει επεξεργαστή 800MHz και 
256MB RAM για να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες ε-
κτύπωσης διεκπεραιώνονται απρόσκοπτα χωρίς 
διακοπές. 
Σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, ο Ecosys 
P2040dn δέχεται 250 φύλλα Α4 στον βασικό τρο-
φοδότη και άλλα 100 στον δευτερεύον. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι ο τροφοδότης του Ecosys P2040dn 
είναι ειδικά σχεδιασµένος για εύκολη και γρήγο-

ρη πρόσβαση ενώ η χωρητικότητά του µπορεί να 
επεκταθεί έως 850 φύλλα εγκαθιστώντας πρό-
σθετους τροφοδότες στο κάτω µέρος. 
Ο συγκεκριµένος εκτυπωτής είναι προσβάσιµος 
εντός δικτύου µέσω του Command Center RX. 
Πρόκειται για ένα web περιβάλλον µέσω του 
οποίου ο διαχειριστής µπορεί να προβάλλει την 
κατάσταση του εκτυπωτή και να τον διαχειρίζεται 
αποµακρυσµένα.
. 
Συµπεράσµατα
Σε αυτή την κατηγορία συσκευών, το παν είναι η 
αξιοπιστία. Επειδή πρόκειται για συσκευές που 
θα αναλάβουν να εκτυπώνουν τον βασικό όγκο 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία: Kyocera Ecosys Laser

Μέγιστη ταχύτητα: 40 ppm (A4)
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Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 299
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Philips 328P6AUBREB έχει ε-
ντυπωσιακό όγκο που κυριολε-
κτικά γεµίζει ένα γραφείο. Απευ-
θύνεται σε όσους χρειάζονται 
µια µεγάλη επιφάνεια εργασίας 
για να δουλέψουν άνετα, εµφα-

νίζοντας δύο σελίδες Α4 πλάι πλάι, κάτι που θα 
εκτιµήσουν ιδιαίτερα οι γραφίστες οι σχεδιαστές 
εντύπων και γενικά οι δηµιουργοί περιεχοµένου. 
Ξεκινώντας από την εγκατάσταση, θα πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι η Philips 328P6AUBREB απαιτεί 
κάποια περισσότερη προσπάθεια στη συναρµο-
λόγηση, αφού η βάση θα πρέπει να βιδωθεί στην 
πλάτη µε τις τέσσερις ενσωµατωµένες βίδες. Η 
βάση είναι γερή, εργονοµική και παρά το βάρος 
της (σχεδόν 7 κιλά χωρίς τη βάση), επιτρέπει την 
αυξοµοίωση του ύψους της οθόνης µε το ένα 
δάχτυλο (µέγιστο ύψος 18 εκατοστά), αλλά και την 
περιστροφή της κατά 90 µοίρες. Ένας λόγος για τις 
µεγάλες διαστάσεις και βάρος είναι το ότι το τρο-
φοδοτικό είναι ενσωµατωµένο. Το πλεονέκτηµα 
είναι ότι ο χρήστης απλά συνδέει το καλώδιο ρεύ-
µατος στην πρίζα. 

Έχει και docking station
Ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρει 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαγώνιος: 31,5’’

Panel: IPS

Ανάλυση: 2560×1440pixels

Ρυθµός ανανέωσης: 60 Hz
Χρόνος απόκρισης: 4ms

Λόγος πλευρών: 16:9

Φωτεινότητα: 450 cd/m^2

Γωνία θέασης: 178ο/178ο

Συνδέσεις: : VGA (Αναλογικό), 
DisplayPort 1.2, 1 HDMI 
2.0, 1 USB-C 3.1 1ης γενιάς, 
2 USB 3.1 1ης γενιάς 
(downstream, µε γρήγορη 
φόρτιση BC 1.2), Ethernet 
LAN (10M/100M/1G)

Βάρος: 9,7 kg (µε βάση)

Η Philips 328P6AUBREB είναι µια οθόνη που προσφέρει πολύ µεγάλη επιφάνεια εργασίας η οποία θα καλύψει 
κυριολεκτικά το γραφείο. Είναι βαριά, στιβαρή µε τεχνολογία IPS και θύρα USB-C για ευκολία σύνδεσης και 
κορυφαία ποιότητα εικόνας. Απευθύνεται τόσο σε επαγγελµατικό χώρο, όσο και σε οικιακό περιβάλλον.

η οθόνη Philips 328P6AUBREB είναι το ότι διαθέτει 
ένα σωρό συνδέσεις οι οποίες περιλαµβάνουν 
DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, VGA, αλλά και USB-C 3.1, 
το οποίο προσφέρει σήµα εικόνας, µεταφορά δεδο-
µένων, αλλά και παροχή ρεύµατος. 

Επιπλέον, η οθόνη διαθέτει δύο θύρες USB 3.0 
και µία RJ45. Συνδέοντας ένα MacBook Pro µέσω 
USB-C (το δοκιµάσαµε) ο χρήστης έχει πρόσβαση 
σε όλες τις θύρες για να συνδέσει εξωτερικούς δί-
σκους ή καλώδιο Ethernet.

32 «γεµάτες» ίντσες, HDR και 
USB-C 

EDITOR’S CHOICE
Κατασκευαστής: MMD Europe

Διάθεση:  Info Quest, Logicom, Westnet

Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 499

Άψογη εικόνα και HDR
Η ποιότητα της εικόνας της Philips 328P6AUBREB 
είναι άψογη προσφέροντας ανάλυση 2560x1440 
(διατίθεται και σε 4Κ), 60Hz ρυθµό ανανέωσης και 
4ms χρόνο απόκρισης. Ο λόγος αντίθεσης ανέρχε-
ται σε 1200:1 ενώ υποστηρίζει HDR κάνοντάς την 
ιδανική για επεξεργασία εικόνας, ή προβολή βίντεο 
µε υψηλό δυναµικό εύρος. Πιο συγκεκριµένα, η ο-
θόνη καλύπτει τα βιοµηχανικά πρότυπα προσφέρο-
ντας φάσµα χρωµάτων Adobe 99% και 100% sRGB. 
Το βελτιωµένο εύρος χρωµατικής απόδοσης Adobe 
RGB είναι ιδανικό για επαγγελµατική επεξεργασία 
φωτογραφιών και βίντεο, κινούµενα σχέδια ή για 
εργασίες σε projects όπου παίζει σηµαντικό ρόλο 
το χρώµα.
Η πρόσβαση στο µενού γίνεται µέσα από τα φωτιζό-
µενα πλήκτρα αφής και οι επιλογές που προσφέρει 
καλύπτουν κυριολεκτικά τα πάντα, συµπεριλαµ-
βανοµένων έτοιµων templates ανάλογα µε την 
τρέχουσα χρήση. Επιπλέον, η λειτουργία LowBlue 
µειώνει το επιβλαβές µπλε φως µικρού µήκους 
κύµατος.TCP

your brand | our content | any media

Ένας νέος κόσμος σας περιμένει. 
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;

Ζητήστε ένα δωρεάν* social media assessment στο 
sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς 
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media 
training αξίας €1.500

*Υποσχόμαστε: No strings attached :-)

social.indd   27 27/5/2013   9:52:27 µµ
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