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Cosmos Business Systems
Με αφορµή τη συµπλήρωση 30 χρόνων από
την ίδρυση της Cosmos Business Systems,
το Tech Channel Partner αναζήτησε το
µυστικό της επιτυχίας του οµίλου, µιλώντας
από κοντά, µε τον επικεφαλής της Cosmos,
Δηµήτρη Δάφνη. Σελ. 14

FOCUS ON

ΑΝΑΛΥΣΗ

Workstations:
Μια αγορά σε ανάπτυξη
Η παγκόσµια αγορά workstation
αναµένεται να είναι η πιο
ανταγωνιστική εδώ και δεκαετίες. Οι
τάσεις που φαίνονται πιο πιθανές είναι:
ταχεία αύξηση της ζήτησης για virtual
workstations, αυξανόµενη ζήτηση
σε tower workstations για ψηφιακές
εφαρµογές και υψηλή ζήτηση για
mobile workstations στον χώρο της
σχεδίασης λογισµικού. Σελ. 16

Έρευνα IDC: Tablet Shipping 3Q18
Πτώση κατά 8,6% καταγράφει η αγορά των tablet το 3Q18. Σύµφωνα
µε τους αναλυτές της IDC, η συγκεκριµένη αγορά δεν κατάφερε να
σηµειώσει την ανάπτυξη που προσδοκούσαν οι κατασκευαστές, η οποία
µειώνεται συνεχώς από το τέλος του 2016. Σελ. 24

ΑΝΑΛΥΣΗ
Αρνητική… πρωτιά για την ελληνική αγορά ICT
Η εικόνα της ελληνικής αγοράς σύµφωνα µε την έκθεση European IT
Observatory δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, καθώς από τις 35 χώρες που
εξετάζονται στην µελέτη µόνο η Ελλάδα αναµένεται να παρουσιάσει
αρνητικό πρόσηµο το 2019. Σελ. 26
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Brother MFC-J5930DW: Το
«έξυπνο» οικονοµικό Α3 έγχρωµο
all-in-one για κάθε επιχείρηση
Σελ. 30
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ΤΟ ΣΩΣΤΟ WORKSTATION
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
Μεγαλύτερη ισχύς
Υψηλή παραγωγικότητα
Κορυφαίες επιδόσεις
Τα επαγγελµατικά workstation
υψηλών επιδόσεων της Lenovo
είναι ISV-certified και έρχονται µε έως
Intel® Xeon® processors και NVIDIA® Quadro®
professional graphics για να προσφέρουν µέγιστη
αξιοπιστία, παραγωγικότητα και δηµιουργικότητα.

Παραγωγικότητα, δηµιουργικότητα
και καινοτοµία χωρίς όρια
• Up to Dual Intel® Xeon® Platinum, Gold, Silver and
Bronze (up to 28 cores / up to 4.7GHz per CPU)
• Έως 3 x NVIDIA® Quadro®
• Έως 2 TB DDR4 2666 MHz, 16 DIMM
(υποστηρίζει RDIMM και LRDIMM)
• Έως 12 συνολικά δίσκοι (SSD/HDD)
• Αντοχή στρατιωτικών προδιαγραφών
µε πιστοποίηση MIL-STD-810G military
• ISV-certified (για όλες τις κορυφαίες εφαρµογές)
• VR-ready (συγκεκριµένα µοντέλα)

DESKTOP
ThinkStation P920
ThinkStation P720
ThinkStation P520
ThinkStation P520c

MOBILE
ThinkPad P1
ThinkPad P72
ThinkPad P52
ThinkPad P52s

ThinkStation P330 (Tower, SFF, Tiny)

∆ιαλέξτε το κατάλληλο workstation στο www.thinkworkstations.com
Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε µε τους εξουσιοδοτηµένους διανοµείς της Lenovo:
Info Quest Technologies, τηλ.211-999 4000 / OKTABIT A.E., τηλ.211-8888000/ WestΝet Distribution, τηλ.211-300 2150
Lenovo, the Lenovo logo and ThinkPad are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon 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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editorial

Busted!

Απίστευτο και όµως αληθινό: Η CFO της Huawei συνελήφθη στον Καναδά, όχι γιατί διέπραξε
κάποιο αδίκηµα, αλλά γιατί καταζητείται από τις ΗΠΑ, οι οποίες και ζήτησαν τη σύλληψη και
έκδοσή της! Η Κίνα ζητά την απελευθέρωσή της από τις καναδικές αρχές, οι οποίες θα «υποστούν
τις συνέπειες των πράξεών τους» σε αντίθετη περίπτωση!

Η σύλληψη πραγµατοποιήθηκε την 1η Δεκεµβρίου και η
πρώτη ακροαµατική διαδικασία που πραγµατοποιήθηκε στις
7 Δεκεµβρίου σχετικά µε την έκδοσή της ή µη, δεν έφτασε
σε κάποια απόφαση. Κατόπιν αιτήµατος της κας Wanzhou,
δεν υπάρχουν επίσηµες λεπτοµέρειες για τη σύλληψή της εκ
µέρους των Καναδικών αρχών, γεγονός που κάνει την όλη
υπόθεση ακόµα πιο «κινηµατογραφική».
Μάλιστα, σύµφωνα µε την South China Morning Post, συνολικά οι χειρισµοί της εταιρείας σε θέµατα συµµόρφωσης είναι
τουλάχιστον αµφιλεγόµενοι, αφού σε σχετική ενηµέρωση, η
CFO της Huawei και ο πατέρας της, φέρονται να εξηγούν ότι
λίγο πολύ οι νόµοι και οι επιπτώσεις µη συµµόρφωσης θα
πρέπει να… ζυγίζονται και ενδεχοµένως να αξίζει κανείς να
πάρει ένα ρίσκο µη συµµόρφωσης.
Ασχέτως µε τις πρακτικές της Huawei όµως, κατά τη γνώµη
µου εδώ είναι φανερό ότι έχουµε να κάνουµε µε έναν παγκόσµιο εµπορικό πόλεµο, ο οποίος σοβούσε µεν, αλλά ποτέ µέχρι σήµερα δεν είχε εκφραστεί τόσο επιθετικά. Βέβαια, για να
είµαι ειλικρινής, αυτή η δήλωση µπορεί να είναι και λάθος –
και απλά να επηρεάζοµαι από το γεγονός ότι έχουµε µία σύλληψη. Για παράδειγµα, εδώ και καιρό, οι ΗΠΑ έχουν «προειδοποιήσει» τους… συµµάχους τους στο FVEY (Five Eyes: ΗΠΑ,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Καναδάς) να
µην χρησιµοποιούν εξοπλισµό από κινέζικες εταιρείες.

Έτσι, η Huawei κινδυνεύει µε αποκλεισµό από τα δίκτυα 5ης
γενιάς στην Αυστραλία, κάτι που πρόσφατα χαρακτήρισε ως
πλήγµα προς τους καταναλωτές (αφού θα αυξήσει τις τιµές
και θα µειώσει την καινοτοµία), ο πρόεδρος της Huawei, Ken
Hu. Ο κ. Hu κάλεσε τους δηµοσιογράφους στα κεντρικά της
εταιρείας, ζητώντας από τις διάφορες κυβερνήσεις που κατηγορούν την Huawei ως µη ασφαλή (ουσιαστικά υπονοώντας
ότι τα προϊόντα της ενδέχεται να «κατασκοπεύουν»), να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι’ αυτόν τον ισχυρισµό!
Ο πόλεµος καλά κρατεί και εκτός Five Eyes πάντως, αφού
η υπηρεσία cyber security της Ιαπωνίας, έχει δηλώσει πως
κάποιοι κατασκευαστές, συµπεριλαµβανοµένης της Huawei,
που θεωρούνται «υψηλού ρίσκου» θα αποκλείονται από τις
κυβερνητικές προµήθειες. Φυσικά, µία τέτοια απαγόρευση
έχει και… ουρά, αφού δεν είναι δύσκολο να φανταστούµε ότι
τέτοιος εξοπλισµός θα αποφευχθεί και από µία ιδιωτική επιχείρηση που συναλλάσσεται µε το δηµόσιο.
Το θέµα είναι τεράστιο, και αφορά στην παγκόσµια εµπορική
ισορροπία. Η Ευρώπη προφανώς και δεν είναι αµέτοχη, αφού
κάθε κινέζικος αποκλεισµός οδηγεί σε πιο εύκολη ευρωπαϊκή
επιλογή.
Προσωπικά, προφανώς δεν µπορώ να πάρω θέση, αλλά
εφόσον οι κατηγορίες είναι αληθινές, τότε δεν καταλαβαίνω
γιατί δεν παρουσιάζονται αναλυτικά. Όπως σηµείωσε ο κ. Hu,
ακόµα και αν οι αποδείξεις δεν παρουσιαστούν στην ίδια τη
Huawei ή δηµοσίως, τουλάχιστον θα πρέπει να δοθούν στους
telecom operators!
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω µία δήλωση που είχα
πάρει από τον πρόεδρο της Cisco, John Chambers, όταν µερικά χρόνια πριν τον είχα συναντήσει στο Λονδίνο στο πλαίσιο
της χορηγίας της εταιρείας στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ο κ.
Chambers είχε πει τότε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ κινδυνεύουν
από τις εταιρείες εξ ανατολών και πως ο µόνος τρόπος να
αντισταθούν είναι η καινοτοµία. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε, ποιους
θεωρεί τους τρεις µεγαλύτερους ανταγωνιστές για τη δική του
εταιρεία, ο John Chambers απάντησε: Huawei, Huawei και
Huawei…
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άν τυχόν δεν έχετε δει τα νέα, να σας ενηµερώσω ότι η Meng Wanzhou, κόρη του ιδρυτή της
Huawei και Chief Financial Officer της εταιρείας, έχει συλληφθεί και κρατείται στον Καναδά (η
σύλληψη πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
αλλαγής πτήσεων), διότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής θεωρούν πως έχει συγκαλύψει τη σχέση της
Huawei µε µία εταιρεία που προσπάθησε να πουλήσει εξοπλισµό στο Ιράν, κίνηση που δεν αποδέχονται οι ΗΠΑ και επισύρει
πολύ σοβαρές τιµωρίες.
Έτσι λοιπόν, οι καναδικές αρχές δέχτηκαν ένα τηλεφώνηµα
(µπορεί να ήταν και email, θα σας γελάσω), έκαναν τη σύλληψη και τώρα εκδικάζουν το αίτηµα για την έκδοση της κας
Wanzhou στις ΗΠΑ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com
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Dell: Τελικά είναι καλύτερα
ως δηµόσια ή ως ιδιωτική;
Η Dell αποτελεί µια πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιάζουσα περίπτωση στον χώρο µας,
πραγµατοποιώντας µια σειρά από αλλαγές είτε σε επίπεδο στρατηγικής είτε σε επίπεδο δοµής.

Ξ

εκίνησε απευθυνόµενη, µε τον πλέον επιθετικό τρόπο,
απευθείας στους πελάτες. Όταν πλέον έφτασε στο… ταβάνι
και κατάλαβε ότι δεν µπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο
ανοίχθηκε προς το κανάλι, το οποίο βέβαια τη δέχτηκε,
εξαιτίας του ότι ένας ακόµα παίκτης, ο οποίος διαθέτει και
καλό όνοµα είναι εξαιρετικά χρήσιµος. Σε κάθε περίπτωση
βέβαια η προσέγγιση Dell και καναλιού ήταν δύσκολη και γεµάτη επιφυλάξεις
στα πρώτα στάδια, λόγω του µοντέλου πάνω στο οποίο είχε στηριχτεί η
εταιρεία.
Όµως ο Michael Dell µοιάζει να εξελίσσεται σε… µετρ των αλλαγών σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι θέλοντας να φέρει την εταιρεία πιο κοντά στο όραµά του,
προχώρησε στην εξαγορά της µε τη βοήθεια συγχρηµατοδότησης. Άλλαξε
σηµαντικά την εταιρεία, προχώρησε στην εξαγορά της EMC, µέσω της οποία
απέκτησε τη Vmware – έναν από τους σηµαντικότερους παίκτες και πρωτοπόρο στο χώρο του virtualization και σε µια σειρά από οργανωτικές αλλαγές.
Τώρα που ολοκληρώθηκε όλος αυτός ο κύκλος, τι αποµένει; Μα να ξαναµπεί
η εταιρεία στο χρηµατιστήριο. Η επιστροφή της εταιρείας στο χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης έχει ως ηµεροµηνία την 28η Δεκεµβρίου. Η διαδικασία
δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς χρειάστηκε περισσότερο από ένα έτος
προγραµµατισµό, διαµάχη µε τον πασίγνωστο πλέον Carl Icahn και ολοκληρώθηκε στις 11 του Δεκεµβρίου, όπου το 61% των µετόχων ενέκριναν να µπει
η εταιρεία στο χρηµατιστήριο. Ακόµα όµως και ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η είσοδος έχει το ενδιαφέρον της, καθώς δεν πραγµατοποιήθηκε
κάποιο IPO, αλλά η Dell θα µπει στο χρηµατιστήριο µέσω ανταλλαγής µετοχών
της Vmware.
Στόχος της εταιρείας, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του CFO της, Tom Sweet είναι
να κάνει πιο ξεκάθαρη την κεφαλαιακή δοµή και να ευθυγραµµίσει τα οικονοµικά µε τα ιδιοκτησιακά συµφέροντα, ώστε να κερδίζουν όλοι όταν αναπτύσσεται η εταιρεία.
Συνεχίζοντας, ο κος Sweet αναφέρει ότι η είσοδος στο χρηµατιστήριο αφήνει
περισσότερες επιλογές σε θέµατα M&A (Mergers and Acquisitions), καθώς
οι µετοχές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µέσο συναλλαγής, εφόσον µια
κίνηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί την κατάλληλη στιγµή και στη σωστή αξία.

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Το δεδομένο είναι ότι η
Dell πλέον έχει αλλάξει
σημαντικά σε σχέση με
το παρελθόν, κάτι που
οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στον Michael Dell, ο οποίος
δείχνει να κάνει πάντα τις κατάλληλες
κινήσεις την κατάλληλη στιγμή, που ως
σύνολο δείχνει να του βγαίνουν.

Βέβαια αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από ένα µεγαλύτερο αριθµό µετόχων, κάτι
που αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους τελικά
η Dell βγήκε από το χρηµατιστήριο την πρώτη φορά.
Με βάση την αξία της µετοχής, το ποσοστό της εταιρείας που θα διατεθεί και
θα κινείται µέσω του χρηµατιστηρίου, υπολογίζεται µεταξύ του 30 και του
35%, κάτι που είναι σίγουρα ένα σηµαντικό ποσοστό.
Το δεδοµένο είναι ότι η εταιρεία πλέον έχει αλλάξει σηµαντικά σε σχέση µε το
παρελθόν, κάτι που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον Michael Dell, ο οποίος
δείχνει να κάνει πάντα τις κατάλληλες κινήσεις την κατάλληλη στιγµή, που ως
σύνολο δείχνει να του βγαίνουν. Οι αλλαγές που έχει πραγµατοποιήσει είναι
σηµαντικές και αλλάζουν συνολικά το µοντέλο αλλά και τη δοµή της εταιρείας
σε µεγάλο βαθµό, επηρεάζοντας συνολικά τη βιοµηχανία του IT. Περιµένουµε
να δούµε και τις επόµενες κινήσεις του µε ενδιαφέρον.
Οι γραµµές αυτές γράφονται κοντά στο τέλος του 2018, οπότε το µόνο που
αποµένει είναι οι ευχές µου για ένα νέο έτος µε υγεία, ηρεµία και επιτυχία
στους στόχους του καθενός ξεχωριστά.

*

*Επιλεγμένα μοντέλα. Όροι και προϋποθέσεις: xerox.com/5years.

Η υψηλή τεχνολογία της HP στην
υπηρεσία της ιατρικής

Το HP DaaS επεκτείνεται
προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία

Τα αντιβιωτικά αποτελούν «ακρογωνιαίο λίθο» της σύγχρονης ιατρικής στον συνεχή αγώνα ενάντια σε θανατηφόρες ασθένειες, επιτρέποντας στη χειρουργική
να εξελιχθεί σηµαντικά και στους ασθενείς να ζουν περισσότερο.

Περισσότερο από το 40% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν πως το asa-service είναι κρίσιµο για αυτές. Ο στόχος του HP Device as a Service (DaaS) είναι να προσφέρει το βέλτιστο user experience, συνδυάζοντας hardware, ευφυία
και µακροχρόνιες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα απλουστεύει τον τρόπο µε τον
οποίο το ΙΤ διαχειρίζεται τις συσκευές του, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την
ικανοποίηση των χρηστών.
Επιπρόσθετα, το 70% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να επενδύσουν σε αποτελεσµατικά εργαλεία analytics. Το HP TechPulse είναι ζωτικής σηµασίας για το HP
DaaS, επιτρέποντας στους HP Service Experts να επιτύχουν κορυφαία διαχείριση. Πρόκειται για µια τεχνολογία που ελέγχει και προβλέπει την «υγεία» των
συσκευών, βοηθώντας τους πελάτες να διαχειρίζονται προληπτικά multi-OS περιβάλλοντα συσκευών και να αντιµετωπίζουν τα θέµατα προτού έχουν αντίκτυπο
στην παραγωγικότητα.

Στην εποχή µας, όµως, τα µικρόβια που προκαλούν ασθένειες και µολύνσεις
έχουν αναπτύξει αντιστάσεις στα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία
τους. Οι επιστήµονες από την πλευρά τους έχουν επιδοθεί σε αγώνα ταχύτητας
για να βρουν τρόπους αντιµετώπισης αυτών των σούπερ-µικροβίων και το
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) στις ΗΠΑ βρίσκεται στην εµπροσθοφυλακή.
Πιλοτικό πρόγραµµα
Το πρόγραµµα Antimicrobial Resistance (AMR) του CDC είναι µια πρωτοβουλία
που ενθαρρύνει παγκόσµιους οργανισµούς (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, και
ΜΚΟ) να στρατευθούν στον αγώνα ενάντια στα µικρόβια και στην ανάπτυξη της
νέας γενιάς αντιβιοτικών. Η HP από την πλευρά της συµµετάσχει στο φετινό AMR
challenge του CDC, σε τέσσερα εργαστήρια των ΗΠΑ που χρησιµοποιούν τους
D300e Digital Dispenser BioPrinters της προκειµένου να «εκτυπώσουν» φαρµακευτικά δείγµατα και να επιταχύνουν τον έλεγχο των νέων αντιβιοτικών που
µπορεί να καταπολεµήσουν τα ανθεκτικά βακτήρια. Το πρόγραµµα αυτό δίνει τη
δυνατότητα στα τοπικά νοσοκοµεία να ελέγξουν άµεσα κατά πόσον ένα βακτήριο
είναι ανθεκτικό σε ένα νέο αντιβιοτικό.
Πρόσφατα η HP ανέπτυξε έναν νέο τρόπο προσαρµογής της τεχνολογίας inkjet
printer για βιοϊατρική έρευνα. Η τεχνολογία inkjet της HP επιτρέπει στους εκτυπωτές να ψεκάζουν µικρές σταγόνες µελάνης από πολλαπλά ακροφύσια µε ταχύτητα για να αποθέσουν γρήγορα το µελάνι στο χαρτί. Η ίδια τεχνολογία µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και στα εργαστήρια.
Ο HP D300e Digital Dispenser προσφέρει έναν τρόπο αυτοµατοποίησης της διαδικασίας κατανοµής των εργαστηριακών διαλειµµάτων σε συστοιχίες δοκιµαστικών σωλήνων ώστε οι επιστήµονες να µελετήσουν µε ακρίβεια τους σύνθετους
συνδυασµούς φαρµάκων, σε ελάχιστο χρόνο. Επιπρόσθετα µε την έρευνα αντιβιοτικών του CDC, ο D300e χρησιµοποιείται και σε µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών
έρευνας, είτε πρόκειται για τον καρκίνο είτε για νέες θεραπείες του AIDS.
Οι εκτυπωτές θα βοηθήσουν τα εργαστήρια του CDC να δοκιµάσουν µε ταχύτητα
και ακρίβεια τα νέα αντιβιοτικά που δείχνουν να έχουν δυνατότητες ενάντια σε
ανθεκτικές µορφές µολύνσεων, µε απώτερο στόχο να προκύψουν νέες θεραπείες για τα άτοµα που τις χρειάζονται, όσο το δυνατόν συντοµότερα.
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Erica Squires της HP: «Το CDC προχώρησε σε εκτίµηση του εξοπλισµού µας προκειµένου να διασφαλίσει πως λειτουργεί παρόµοια
µε όλες τις µεθόδους που είχαν µέχρι πρότινος δοκιµάζει. Ο εξοπλισµός πέρασε
όλες τις αξιολογήσεις πανηγυρικά».

Ένα plug and play οικοσύστηµα για τους συνεργάτες
Οι νέες βελτιώσεις στο HP DaaS επιτρέπουν στους συνεργάτες να προσφέρουν
τα πλεονεκτήµατα του as-a-service µοντέλου στους πελάτες τους. Σε αυτά περιλαµβάνονται:
Multi-customer προβολή για συνεργάτες: Επιτρέπει στους συνεργάτες να
βλέπουν reports για πολλαπλούς πελάτες µέσα από ένα µόνο dashboard και
σύνδεση, να παρέχουν προτάσεις βάσει δεδοµένων στους πελάτες τους και να
εντοπίζουν τάσεις στις εγκατεστηµένες βάσεις πελατών. Χάρη σε αυτή τη νέα
προβολή dashboard, οι συνεργάτες µπορούν να µεταφερθούν µε ένα κλικ από
την προβολή ενδείξεων για όλους τους πελάτες, σε κάποιον µεµονωµένο.
Business review templates: Νέο εργαλείο που θα προσφέρει στους συνεργάτες
πληρέστερα business reviews µε τους πελάτες τους, αναγνωρίζοντας δυνατότητες βελτίωσης.
Πρόσθετα incidents σε όλα τα all HP DaaS plans: Τα incidents είναι ειδοποιήσεις
για συµβάντα που πρέπει να αντιµετωπιστούν και εµφανίζονται στο analytics
dashboard του HP DaaS portal. Οι συνεργάτες µπορούν πλέον να τα αναφέρουν,
όταν προκύπτουν, στους πελάτες τους.
Νέα υπηρεσία integration: Τα incidents του HP TechPulse µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε το ServiceNow, ένα κορυφαίο σύστηµα διαχείρισης υπηρεσιών IT.
Χάρη σε αυτή την add-on υπηρεσία, οι συνεργάτες µπορούν να εντοπίσουν και
να επιλύσουν incidents από το HP TechPulse, παράλληλα µε άλλα προβλήµατα
του ΙΤ που εντοπίζουν µε το ServiceNow, προτού επηρεάσουν τους χρήστες.

Κάντε τις εκτυπωτικές σας
διαδικασίες πιο «πράσινες»

Με τις οθόνες OMEN by HP θα
γίνετε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού

Μπορεί να ακουστεί παράξενο σε κάποιους, αλλά οι εκτυπωτές προσφέρουν στις
επιχειρήσεις µια ευκαιρία να γίνουν πιο οικολογικές. Οι νέες γενιές εκτυπωτών
καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τους προκατόχους τους, µε αποτέλεσµα εξοικονόµηση χρηµάτων που όλες οι επιχειρήσεις επιθυµούν.

Εάν είστε gamer που… σέβεται τον τίτλο του, τότε ο εξοπλισµός σας θα πρέπει
να είναι ανάλογος. Και από τα πλέον σηµαντικά κοµµάτια αυτού του εξοπλισµού
είναι η οθόνη, η οποία πρέπει να είναι κορυφαίων προδιαγραφών, µε λίγα λόγια
Omen by HP!
Omen by HP 32
Η Omen 32 είναι µια gaming οθόνη µε εντυπωσιακό panel και QHD (2560 x
1440) ανάλυση που θα κάνουν το παιχνίδι σας ακόµα πιο καθηλωτικό. Το τεράστιου µεγέθους panel θα σας προσφέρει εντυπωσιακές λεπτοµέρειες, µε 77%
περισσότερα pixels σε σχέση µε τις παραδοσιακές Full HD οθόνες.
Συγχρονίζοντας το refresh rate µε την GPU σας, το AMD FreeSync εγγυάται πως
φαινόµενα όπως το τρεµοπαίξιµο, η καθυστέρηση εισόδου, και τo screen tearing
θα σταµατήσουν να σας απασχολούν. Τέλος, η Omen by HP 32 διαθέτει 2 θύρες
HDMI (µε υποστήριξη HDCP) και DisplayPort 1.2 (µε υποστήριξη HDCP).

Κάποιες από αυτές τις συσκευές µπορούν να ενεργοποιηθούν αυτόµατα όποτε
χρειαστεί και να απενεργοποιηθούν όταν είναι σε αναµονή, κάνοντας ακόµα πιο
εύκολο για την επιχείρηση να µειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την κερδοφορία της µέσω των οικολογικών εκτυπώσεων.
Το ίδιο ισχύει και για τα αναλώσιµα των εκτυπωτών που έχουν αναβαθµιστεί
και αυτά προς το οικολογικότερο. Τα σύγχρονα µελάνια και τα toner cartridges
χρησιµοποιούν ανακυκλώσιµα υλικά, αλλά ταυτόχρονα εκτυπώνουν τα υψηλής
ποιότητας έγγραφα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Ακόµα και η συσκευασία
των αναλωσίµων µπορεί να είναι από ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ενηµερωµένες επιχειρήσεις µπορούν να προχωρήσουν ένα βήµα πιο πέρα το
θέµα της οικολογικής εκτύπωσης και να υιοθετήσουν Managed Print Services
(MPS), οι οποίες προσφέρουν αναλυτικά insights, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να
µεγιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα.
Μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση
Επιλέγοντας ενεργειακά αποτελεσµατικά workstations σηµαίνει πως µπορείτε
να βελτιώσετε το οικολογικό σας προφίλ και να εξοικονοµήσετε χρήµατα. Τα
laptops, τα desktops και οι εκτυπωτές µπορούν να µπουν σε κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας όταν δεν χρησιµοποιούνται. Επίσης, προσφέρουν τεχνολογία
ψύξης που τους επιτρέπει να χρησιµοποιούν λιγότερη ενέργεια, χωρίς θόρυβο.
Η ψηφιοποίηση των workflows είναι το αµέσως επόµενο βήµα, προκειµένου
να φέρετε την επιχείρησή σας στο µέλλον της αποτελεσµατικής τεχνολογίας. Η
ψηφιοποίηση καθιστά τις χρονοβόρες επιχειρησιακές διεργασίες ακόµα πιο παραγωγικές, αποµακρύνοντας τα bottlenecks που εµποδίζουν την καινοτοµία, µε
αποτέλεσµα την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση των εργαζοµένων. Επιπρόσθετα, η ψηφιοποίηση των workflows αποτελεί µια εξαιρετική
στρατηγική προκειµένου να βοηθήσει την επιχείρηση να «ωριµάσει» ψηφιακά.
Η αειφορία είναι σαφώς πιο εύκολα επιτεύξιµη σήµερα για τις επιχειρήσεις, χάρη
σε µια νέα γενιά καινοτόµων λύσεων που δίνουν έµφαση στις φιλικές προς το
περιβάλλον πολιτικές.

OMEN by HP 25
Ετοιµαστείτε να γίνετε εσείς ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, µε µια οθόνη Full HD /
1080p, ειδικά σχεδιασµένη για gaming. Νιώστε την ταχύτητα του ρυθµού ανανέωσης 144Hz και των κρυστάλλινων γραφικών. Σε αυτό συνεισφέρει και ο χρόνος
απόκρισης 1ms, ο οποίος µειώνει την καθυστέρηση εισόδου, ώστε να απολαµβάνετε το gaming, χωρίς να χάνετε την παραµικρή λεπτοµέρεια.
Με τη λειτουργία χαµηλού µπλε φωτισµού (Low Blue Light), τα µάτια σας κουράζονται ακόµα λιγότερο, ενώ το AMD FreeSync προσφέρει χαµηλή καθυστέρηση
pixel και ταχύτατο χρόνο απόκρισης της οθόνης.
Και βέβαια, οι επιλογές σύνδεσης αποτελούν µέρος του… οπλοστασίου σας. Με
µία DisplayPort, δύο HDMI, δύο USB 3.0 θύρες και ένα βολικό άγκιστρο για το
headset, θα είστε πάντα έτοιµοι για δράση.
OMEN by HP 27
Απολαύστε την οµαλή και απόλυτα ευκρινή εικόνα που προσφέρουν ο ρυθµός
ανανέωσης των 165 Hz και η τεχνολογία Nvidia G-Sync. Ο ρυθµός ανανέωσης
165 Hz εξαλείφει ουσιαστικά τον κίνδυνο εµφάνισης ειδώλων και θολής εικόνας,
εξασφαλίζοντας ευκρίνεια και υψηλή απόκριση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Η τεχνολογία Nvidia G-Sync συγχρονίζει τους ρυθµούς ανανέωσης της GPU και
της οθόνης, προσφέροντας gaming εµπειρία µε ένταση, ροή, χωρίς διακοπές
και µε ελάχιστη καθυστέρηση εισόδου. Επιπλέον, η ανάλυση QHD (2560 x 1440)
θα σας χαρίσει την ιδανική εµπειρία ψυχαγωγίας, ενώ ο χρόνος απόκρισης 1ms
διασφαλίζει οµαλή ροή, ευκρίνεια και εικόνα που δεν θολώνει ποτέ.
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COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Μαζί µε την HPE στο
Greek ICT Forum
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η
παρουσίαση της Cosmos Business
Systems σε συνεργασία µε την ΗΡΕ
στο 20o ετήσιο συνέδριο Greek ICT
Forum, που πραγµατοποιήθηκε στις
4 Δεκεµβρίου 2018. Στο πλαίσιο του
συνεδρίου, o διευθυντής του τεχνικού
τµήµατος της Cosmos Business
Systems κ. Νικόλαος Γιαννόπουλος
και η κ. Αµαλία Δηµητροπούλου,
storage sales specialist της Hewlett
Packard Enterprise, µίλησαν για
την διαµόρφωση του τεχνολογικού
σκηνικού του µέλλοντος και των νέων
δυνατότητων που παρέχει η Τεχνητή
Νοηµοσύνη, µε ιδιαίτερη έµφαση στο
κοµµάτι των data centers.
Info: Cosmos Business Systems,
210-6492800

REGATE

Το Regate Effective
στη Σουρωτή
Αρωγός και υποστηρικτής στην
ανάγκη της εταιρείας Σουρωτή για
αυτοµατοποίηση των διαδικασιών του
τµήµατος πωλήσεων έγινε η Regate,
µε την εγκατάσταση του συστήµατος
Regate Effective Mobile CRM. Η
οµάδα πωλήσεων που περιλαµβάνει
πωλητές χονδρεµπορίου, επιθεωρητές
πωλήσεων και merchandisers,
πλέον έχει ένα ενοποιηµένο σύστηµα
αναφοράς και παρακολούθησης του
πελατολογίου και των marketing
δράσεων που ετοιµάζει η εταιρεία στη
νέα εποχή.
Info: Regate, 215-5517050

OFFICE LINE

Συµµετοχή στο
«Microsoft Ignite»
Η Office Line Gold Partner της
Microsoft, συµµετείχε στο φετινό
Microsoft Ignite | The Tour που
διεξήχθη στο συνεδριακό χώρο
Messe Berlin. Το συνέδριο αποτελεί
τον ιδανικό προορισµό προκειµένου
µηχανικοί πληροφορικής και
developers να διαµοιράζονται πρακτικές
γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές
σχετικά µε το µέλλον της ανάπτυξης των
cloud τεχνολογιών, των δεδοµένων,
του ψηφιακού µετασχηµατισµού και
business intelligence.
Info: Office Line, 210-9760200
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ΕΡΕΥΝΑ GFK TEMAX

Αυξηµένες οι πωλήσεις στο χώρο
των καταναλωτικών ηλεκτρονικών
Σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα της GfK Temax η
αγορά των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων στην
Ελλάδα παρουσίασε άνοδο, συγκριτικά µε το ίδιο τρίµηνο
του 2017, µε τη συνολική αξία να ανέρχεται στα € 536 εκ.
Οι κατηγορίες που παρουσίασαν τη µεγαλύτερη αύξηση
ήταν οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση
κατά 9,0%, οι µεγάλες οικιακές συσκευές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 7,0% και οι µικρές οικιακές συσκευές που
βελτιώθηκαν κατά 6,5%.
Η κατηγορία των προϊόντων πληροφορικής το πρόσηµο
ήταν οριακά αρνητικό το εξεταζόµενο διάστηµα, καθώς
οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,1% στα € 113 εκ. ενώ
στη βάση του 9µηνου το πρόσηµο της αγοράς ήταν θετικό
κατά 1,4%, µε την αξία των πωλήσεων στα € 317 εκ.
Εξετάζοντας την αγορά ανά είδος, οι οθόνες είναι το προϊόν
µε τη µεγαλύτερη άνοδο, καθώς για άλλο ένα τρίµηνο
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, κάτι που αποδίδεται
στην αύξηση του του gaming και του 4Κ. Στο µεταξύ, οι
πωλήσεις Gaming & Leisure Devices συνέχισαν για άλλο
ένα τρίµηνο την ραγδαία άνοδο, µε τις κάρτες δικτύου να
αποτελούν τον κύριο άξονα της ανάπτυξης. Οι περιφερειακές συσκευές για υπολογιστές (ποντίκια, πληκτρολόγια)

κατέγραψαν επίσης αύξηση, µε την κατηγορία, για άλλη
µια φορά, των gaming devices να αποτελεί το βασικό
µοχλό της αύξησης αυτής.
Παραµένοντας στο gaming, οι κονσόλες κατέγραψαν,
επίσης, θετικό πρόσηµο, λόγω λανσαρίσµατος νέων
προϊόντων στην αγορά, ενώ οι πωλήσεις τηλεοράσεων
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για τέταρτο συνεχόµενο τρίµηνο.
Οι πωλήσεις ηχείων σηµείωσαν σηµαντική αύξηση, βοηθούµενες τόσο από τις έντονες προσφορές, όσο και από
την αύξηση των πωλήσεων της τηλεόρασης.
Η πτωτική πορεία στα desktop PC συνεχίζεται
Παρά τα παραπάνω πολύ θετικά στοιχεία, σύµφωνα µε την
έρευνα της GfK Temax, σηµαντική πτώση πωλήσεων παρουσίασαν οι κατηγορίες των portable media player, DVD
και πλοηγών αυτοκινήτων. Διψήφια πτώση πωλήσεων
σηµειώθηκε δε στις κατηγορίες AHS, βιντεοκάµερες και
κάρτες µνήµης.
Επίσης, για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο, οι σταθεροί υπολογιστές σηµείωσαν αρνητική πορεία, ενώ διψήφια πτώση
κατέγραψε και η κατηγορία των media tablets.
Info: GfK Temax Greece, 210-7572661

ΙQT SERVICE PLUS

Δείτε την πορεία
του service στο κινητό σας
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του service,
η Info Quest Technologies δηµιούργησε τη νέα εφαρµογή
«ΙQT Service Plus», έτσι ώστε µε ένα κλικ, να µπορεί κάποιος
να παρακολουθεί την πορεία µίας επισκευής και να αξιοποιεί πολλές ακόµα χρήσιµες υπηρεσίες, διαθέσιµες από το επισκευαστικό κέντρο.
H εφαρµογή IQT Service Plus, που σήµερα είναι διαθέσιµη
δωρεάν για Android περιβάλλον, και πολύ σύντοµα και για
iOS, επιτρέπει σε κάθε χρήστη:
• Να ενηµερωθεί για την πρόοδο της επισκευής του προϊόντος που έχει φέρει στο Service Center (Service Status
Report), εισάγοντας τα στοιχεία της συσκευής ή του δελτίου
παράδοσης.
• Nα αξιοποιήσει την υπηρεσία παράδοσης συσκευής µε
courier στα εργαστήρια επισκευής, που είναι διαθέσιµη για
προϊόντα συγκεκριµένων κατασκευαστών, χρησιµοποιώντας
τη διαθέσιµη online αίτηση.
• Να ενηµερωθεί για τους οίκους, για τους οποίους η εφαρµογή της Info Quest Technologies λειτουργεί ως εξουσιοδοτηµένο Service Center
• Nα δει τα σηµεία (collection points) στα οποία µπορεί
να παραδώσει ή να παραλάβει ένα προϊόν προς / από
επισκευή, ανάλογα µε τον κατασκευαστή και να ενηµερωθεί για την ακριβή διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη

θέση τους στον χάρτη.
• Να γνωρίσει καλύτερα το εξουσιοδοτηµένο Service
Center της Info Quest Technologies και τις υπηρεσίες
που προσφέρει.
Η εφαρµογή βρίσκεται διαθέσιµη στο Google Play Store
και ο χρήστης µπορεί να την εγκαταστήσει εύκολα και
γρήγορα στο smartphone του από εδώ.
Info: Info Quest Technologies, 211-9991000
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EPSON BUSINESS PARTNERS CONFERENCE

Εντυπωσιακό το roadshow
της Epson για τους συνεργάτες της
Η Epson Hellas διοργάνωσε φέτος µια σειρά
εκδηλώσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία,
παρουσιάζοντας τη νέα σειρά προϊόντων της, αλλά και
τις µοναδικές τεχνολογίες της στην εκτύπωση και τη
βιντεοπροβολή, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία
να δοκιµάσουν και να διαπιστώσουν, στην πράξη, την
ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά τους.
Από τη Λεµεσό της Κύπρου, στα Τίρανα της Αλβανίας και
τη Θεσσαλονίκη, το Epson Business Partner Conference
ταξίδεψε σε τέσσερις πόλεις, µε αποκορύφωµα την
Αθήνα, όπου φιλοξενήθηκε στις 21 και 22 Νοεµβρίου. Η
έκθεση στην Αθήνα σηµείωσε µεγάλη προσέλευση, τόσο
από τους πολυάριθµους συνεργάτες της εταιρείας, όσο
και από δεκάδες εκπροσώπους των ελληνικών µέσων
ενηµέρωσης, φέρνοντας τους ένα βήµα πιο κοντά στα
βραβευµένα και πρωτοποριακά προϊόντα της εταιρείας.

WorkForce Enterprise C20590 για επαγγελµατικές
εκτυπώσεις, που συνδυάζει την εξαιρετικά γρήγορη
απόδοση µε τη χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, τη νέα
σειρά ασπρόµαυρων EcoTank M2140 µε ενσωµατωµένο
αναπληρούµενο δοχείο µελανιού που αποτελεί την

Στην έκθεση παρουσιάστηκε µια διευρυµένη γκάµα
προϊόντων από όλες τις τεχνολογικές κατηγορίες, στις
οποίες η Epson διατηρεί τη θέση του ηγέτη, εδώ και
δεκαετίες, µε πρωταγωνιστές τον inkjet εκτυπωτή

ιδανική λύση απέναντι στους laser εκτυπωτές για µικρά
και µεσαίου µεγέθους γραφεία, αλλά και τους νέους
εκτυπωτές µεγάλου format της σειράς SureColor T.

Mε µια µατιά
SOFTONE

Αυτοµατοποίηση
υπερωριών
Η SoftOne ανακοίνωσε το νέο
web app διαχείρισης του χρόνου
απασχόλησης εργαζοµένων εκτός
ωραρίου, «Soft1 Worktime Live».
Η εφαρµογή απαλλάσσει τις
επιχειρήσεις από την πολυπλοκότητα,
το χρόνο, αλλά και τον κίνδυνο
επιβολής υψηλών προστίµων, που
απορρέουν από την καθηµερινή
υποχρεωτική υποβολή του εντύπου
Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας
ή Νόµιµης Υπερωριακής
Απασχόλησης» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Info: SoftOne, 211-1022222

MEGASOFT

Info: Epson Hellas, www.epson.gr

MICROSOFT IGNITE 2018

Η ΑΙ πιο κοντά στους συνεργάτες
στοχεύουν στη µείωση παραβιάσεων, και το Microsoft
Authenticator, το οποίο βοηθά στην ασφαλέστερη σύνδεση των εργαζοµένων, χωρίς τη χρήση κωδικών.
Η εταιρεία τόνισε, επίσης, τη δέσµευσή της για τον εκδηµοκρατισµό της τεχνητής νοηµοσύνης και την ανάπτυξη προγραµµάτων όπως το «AI for Humanitarian Action»,
που στόχο έχει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοηµοσύνη
προς όφελος της ανθρωπότητας, για την αποκατάσταση
καταστροφών, την παροχή βοήθειας σε παιδιά, την προστασία προσφύγων και για την προώθηση του σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου Ignite 2018 που διοργάνωσε η Microsoft στο Ορλάντο της Φλόριντα, η εταιρεία
παρουσίασε τον τρόπο µε τον οποίο οι τεχνολογίες A.I, IoT
και edge computing αποτελούν πλέον τη βάση µίας επιχείρησης για ένα ασφαλέστερο, πιο αποδοτικό και πιο
έξυπνο περιβάλλον εργασίας

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί τη βασική πρόκληση στην ψηφιακή εποχή. Καθώς η φύση των απειλών και το προφίλ των εισβολέων συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι οµάδες ασφαλείας προσπαθούν να ακολουθούν και να ανταπεξέλθουν, ενώ η εξειδικευµένη τεχνογνωσία σπανίζει.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανακοινώθηκε µία σειρά
προγραµµάτων και προϊόντων ασφαλείας. Μεταξύ αυτών,
το Microsoft Secure Score, που αξιολογεί το περιβάλλον πελατών του Microsoft 365 και προτείνει λύσεις που

Info: Microsoft Hellas, 8015003000

Το Prisma Win στο
Danesi Coffee House
Το Danesi Coffee House, στην
καρδιά του εµπορικού κέντρου
Golden Hall, εµπιστεύτηκε για τη
µηχανοργάνωσή του τις εφαρµογές
ασύρµατης παραγγελιοληψίας
PRISMA Win της Megasoft.
Με το ολοκληρωµένο σύστηµα
µηχανογράφησης που περιλαµβάνει
ασύρµατη παραγγελιοληψία, αλλά
και διαχείριση αίθουσας τα οφέλη
ήταν άµεσα και είχαν να κάνουν µε
την αύξηση στην ταχύτητα λήψης
και εκτέλεσης των παραγγελιών
καταργώντας τις άσκοπες
µετακινήσεις των σερβιτόρων.
Info: Megasoft, 210-3416900

D-LINK

Συµµετοχή
στην Xenia 2018
Οι επισκέπτες του περιπτέρου
A41a-Hall 3 της D-Link είχαν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν την
ευρεία γκάµα των προϊόντων D-Link
Wireless, Broadband, Access Points,
Switches, Controllers, καθώς και
κάµερες IP παρακολούθησης.
Info: D-Link Hellas,
https://eu.dlink.com/gr/el

Υπηρεσία CLOUD BACKUP 365
100% προστασία για τα κρίσιμα δεδομένα σας!
•
•

Πιστοποιημένη Ασφάλεια
Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

•
•

Άμεση Επαναφορά
Αξιοπιστία

∆οκιμάστε τη δωρεάν
για 30 Μέρες!
www.backup365.gr
POWERED BY
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Mε µια µατιά
DATA COMMUNICATION

Βάζει την PeopleCert
στο Azure
Η PeopleCert, εµπιστεύθηκε τη λύση
Microsoft Dynamics NAV - InnovEra
on Azure, της Data Communication για
την ψηφιακή της αναβάθµιση. Μέσω
αυτής της συνεργασίας, η PeopleCert
στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και
βελτιστοποίηση των επιχειρηµατικών
της διαδικασιών για την καλύτερη
διαχείριση και εξυπηρέτηση του
εκτεταµένου δικτύου πελατών της. Το
νέο ERP θα αποτελεί το κύριο εργαλείο
Reporting, ανάλογα µε την τιµολογιακή
πολιτική κάθε πελάτη και κάθε χώρας,
καλύπτοντας, παράλληλα, πλήρως τις
ανάγκες εναρµόνισης του οµίλου µε τα
διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Info: Data Communication,
211-1080000

XEROX

«Πράσινη» η τεχνολογία
ConnectKey
Όπως ανακοίνωσε η Xerox, οι
συσκευές VersaLink και AltaLink οι
οποίες διαθέτουν ενσωµατωµένη την
τεχνολογία ConnectKey κέρδισαν την
κορυφαία παγκoσµίως πιστοποίηση
EPEAT από το συµβούλιο Green
Electronics. Η EPEAT, την οποία
διαχειρίζεται το συµβούλιο Green
Electronics µε έδρα τις Η.Π.Α., διατηρεί
ένα ηλεκτρονικό µητρώο βιώσιµων
προϊόντων που βοηθά τους αγοραστές
να λαµβάνουν αποφάσεις τεχνολογίας µε
βάση περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000

DIGISEC

Το People Counting Retail Analytics στη
Βουλγαρία

Το εµπορικό κέντρο Plovdiv
Plaza στη Βουλγαρία, επέλεξε τις
ολοκληρωµένες λύσεις People
Counting – Visitor Analytics της
Digisec, για την καταµέτρηση των
επισκεπτών του. Τώρα το Plovdiv
Plaza θα έχει πρόσβαση σε βασικούς
δείκτες απόδοσης επισκεψιµότητας και
δραστηριότητας των επισκεπτών του σε
πραγµατικό χρόνο - όπως τη χρονική
διάρκεια που αφιερώνουν οι επισκέπτες
µέσα σε αυτό και σε ποιους ορόφους
επιλέγουν να βρίσκονται - λαµβάνοντας
και αξιολογώντας πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά µε τους πελάτες
και τη συµπεριφορά των αγορών τους,
µε αξιόπιστο τρόπο µέτρησης της
δραστηριότητας.
Info: Digisec, 210-2710600
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LG BUSINESS SOLUTIONS

Σηµαντική παρουσία στην Xenia 2018
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του
επαγγελµατικού τµήµατος Business Solutions της LG
Electronics Hellas στη φετινή Xenia 2018, την έκθεση
που απευθύνεται αποκλειστικά στους ξενοδόχους, αλλά
και τους επαγγελµατίες του ευρύτερου ξενοδοχειακού
κλάδου. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε το τριήµερο
24-26 Νοεµβρίου 2018, στο Metropolitan Expo και
στη διάθεση των επισκεπτών βρισκόταν ένα πλήρες
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, όπως οι ξενοδοχειακές
λύσεις τηλεοράσεων για in-room digital concierge
υπηρεσίες, digital signage, καθώς και συνδυαστικές
λύσεις επαγγελµατικού κλιµατισµού αντλιών
θερµότητας για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, η LG υποστήριξε ως
Grand Sponsor το νέο project της έκθεσης, «Hotel
Megatrends» το οποίο σε µια πλήρως δοµηµένη
εγκατάσταση 445 τ.µ., ανέπτυξε τέσσερις βασικούς
άξονες Tech, Design, Green και Local, έχοντας
ως στόχο να παρουσιαστούν οι τελευταίες τάσεις
της τεχνολογίας, της εσωτερικής διακόσµησης,
της αρχιτεκτονικής, της δόµησης, του design, του
Infotainement και της αειφορίας.

Η LG επικεντρώθηκε στον άξονα του Tech
παρουσιάζοντας στους επισκέπτες του project digital
signage λύσεις υψηλής τεχνολογίας όπως οι 86’’
digital signage οθόνες Ultra Stretch και Interactive
Touch, OLED Hotel TV για in-room digital concierge
υπηρεσίες, 47’’ video wall σε διάταξη 2x2 και 32’’
Transparent cooler µε διαδραστική οθόνη. Το ευρύ
portfolio καινοτόµων infotainement λύσεων που
διαθέτει η εταιρεία συµβαδίζει µε τις νέες τάσεις
της αγοράς στη διαχείριση και τη λειτουργία των
ξενοδοχείων του µέλλοντος µετατρέποντας τη φιλοξενία
σε µια αξέχαστη εµπειρία για τον επισκέπτη.
Info: LG Business Solutions, 210-4800500

ASUS @ PUBLIC

Νέα Asus ZenBooks
και οικονοµική σειρά gaming
Στις 10 Δεκεµβρίου 2018 στον τελευταίο όροφο του
Public Συντάγµατος, στελέχη της Asus Balkans,
εκπρόσωποι της Westnet, επίσηµου αντιπροσώπου
της εταιρείας στην Ελλάδα και εκπρόσωποι του Public
παρουσίασαν τα νέα laptops της Asus και συγκεκριµένα
το εντυπωσιακό και πιο λεπτό ZenBook 14, καθώς και τα
νέα gaming FX505 και FX705 που είναι ήδη διαθέσιµα
στην ελληνική αγορά.

Ο Sasa Pantelic, marketing specialist της Asus µας
ξενάγησε στην πορεία της premium σειράς ZenBook
αναφέροντας ότι σε δύο µόλις χρόνια, η εταιρεία έχει
καταφέρει να µειώσει το µέγεθος των laptops κατά
ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό έχοντας το ίδιο µέγεθος
οθόνης, βελτιώνοντας παράλληλα την ισχύ και τις
δυνατότητες των µοντέλων χρόνο µε το χρόνο.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το νέο ZenBook 14 αποτελεί
το laptop µε το λεπτότερο σχεδιασµό στον κόσµο.

Διαθέτει την επαναστατική οθόνη NanoEdge, η οποία
έρχεται µε υπερ-λεπτά περιθώρια και στις τέσσερις
πλευρές που την κάνουν να καταλαµβάνει επιφάνεια που
αγγίζει το 95% του σώµατος του laptop, προσφέροντας
έτσι µία ανεπανάληπτη, «borderless» εµπειρία θέασης.
Η οθόνη NanoEdge επιτρέπει επίσης στο ZenBook 14 να
έχει πιο συµπαγές σώµα, καθιστώντας το τον µικρότερο
φορητό υπολογιστή 14ων ιντσών στον κόσµο.
Το ZenBook 14 διαθέτει επίσης το νέο NumberPad,
µία ακόµη καινοτοµία της ASUS η οποία έρχεται για
να βελτιώσει την εµπειρία χρήσης, προσφέροντας ένα
φωτιζόµενο, πλήρες αριθµητικό πληκτρολόγιο επάνω
στο touch pad του φορητού υπολογιστή.
Σούπερ επιδόσεις
Το ZenBook 14 έρχεται µε υποσυστήµατα που
εντυπωσιάζουν: τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel Core
i7 8ης γενεάς, κάρτα γραφικών έως GeForce MX150,
16GB RAM, σκληρός δίσκος PCIe SSDs και δέκτη WiFi για ταχύτητες επιπέδου gigabit. Τέλος, το ZenBook
14 αντέχει και στις πιο δύσκολες καταστάσεις αφού
έχει πιστοποίηση ανθεκτικότητας στρατιωτικής κλάσης
(MIL-STD-810G), έχοντας περάσει µε επιτυχία τα πιο
δύσκολα τεστ σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας και
υγρασίας, καθώς και εκτεταµένες δοκιµασίες πτώσης
και κραδασµών.
Info: Westnet, 211-3002150

TECHCHANNELPARTNER
12.2018

νέα & τάσεις

ειδήσεις
DIGITAL SIMA

Δωρεάν το acceleration του Veeam στο
Cloud DR της Digital SIMA
H Digital SIMA ως Veeam Managed Cloud Provider
παρέχει τη δυνατότητα acceleration του Veeam χωρίς
επιπλέον χρέωση. Συνεπώς οι χρήστες των υπηρεσιών
Cloud της Digital SIMA έχουν acceleration µε την απλή
άδεια Enterprise χωρίς να απαιτείται η προµήθεια της
Enterprise Plus.

• Την υπηρεσία Disaster Recovery που εξασφαλίζει την
µετατροπή των αντιγράφων ασφαλείας σε λειτουργικά
δεδοµένα εντός λίγων ωρών µετά από έκτακτο γεγονός
• Την υπηρεσία Remote Replication που προσφέρει
άµεση διάθεση των εφαρµογών στο σύννεφο µετά από
έκτακτο γεγονός.

Η παροχή αφορά και τις τρεις υπηρεσίες που προσφέρει
η Digital SIMA µέσω του Veeam:

Οι υπηρεσίες cloud της Digital SIMA παρέχονται από
πολλαπλά data centers σε Ελλάδα και Γερµανία για
λόγους υψηλής διαθεσιµότητας και είναι πιστοποιηµένες
κατά ISO 27001.

• Την υπηρεσία Back Up που αφορά την αποθήκευση
αντιγράφων ασφαλείας στο σύννεφο.

Info: Digital Sima, 210-9010401

SILICONBLUE - BROTHER

Brother MFC-L6900DWQ: Το «βαρύ
πυροβολικό» business AIO για MPS
Η πρόταση της SiliconBlue (Brother-Hellas.gr) στα
heavy duty επαγγελµατικά µονόχρωµα laser All-in-One
(ΑΙΟ), το ταχύτατο Brother MFC-L6900DW µε 50 ppm
και δυνατότητα χρησιµοποίησης αναλωσίµων διάρκειας
20.000 σελίδων, δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση της
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας οποιασδήποτε
επιχείρησης.
Οι λειτουργίες 4 σε 1 (print, copy, scan & fax), όλες διπλής
όψης και µε ταχύτητα αντιγραφής 50 ppm, ταχύτητα
σάρωσης 50 ipm και αυτόµατο τροφοδότη διπλής
όψης 80 σελ., το καθιστούν ένα πολυεργαλείο για κάθε
µικροµεσαία ή και µεγάλη επιχείρηση.
Το MFC-L6900DW έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί
toners χωρητικότητας 20.000 σελίδων µε χαµηλό κόστος
και ο µηνιαίος προτεινόµενος κύκλος λειτουργίας του
φθάνει έως τις 150.000 σελίδες. Τα στοιχεία αυτά το
κάνουν ιδανικό για λύσεις MPS χωρίς πρόσθετη χρήση
εφαρµογών, αφού είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα
χαρακτηριστικά (π.χ. ενσωµατωµένα features: Print
Smart Solutions, Managed Print Services κ.α.).
Επίσης, διαθέτει κασέτα τροφοδοσίας 520 φύλλων +
50 φύλλων πολλαπλής χρήσης. Διαθέτει τη δυνατότητα
προσθήκης µέχρι και τεσσάρων επιπρόσθετων κασετών
τροφοδοσίας 520 φύλλων η κάθε µία, ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθµό των σελίδων στις 2.650.

Η ποιότητα κατασκευής του MFC-L6900DW,
επιβεβαιώνεται µε την κατάκτηση σηµαντικών
διακρίσεων, όπως το iF Design Award 2017 και BLI
Buyers Lab 2017.

Mε µια µατιά
ORACLE

Ψηφιακός
µετασχηµατισµός
της Cyta

Η Cyta, ο κορυφαίος πάροχος
ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής
επικοινωνίας στην Κύπρο, επέλεξε
τη λύση Oracle Rapid Offer Design
and Order Delivery (RODOD) για την
παροχή µιας σύγχρονης, ψηφιακής
εµπειρίας στους πελάτες, τους
εργαζοµένους και τους συνεργάτες
της. Μέρος των προσπαθειών
ψηφιακού µετασχηµατισµού θα
είναι και η υλοποίηση των Oracle
λύσων RODOD σε συνδυασµό µε την
εξειδικευµένη για τις τηλεπικοινωνίες
λύση Customer Experience (CX).
Info: Oracle, 210-6789200

MOTOROLA

Tο «ένα και µοναδικό»
Motorola One
Η νέα προσθήκη στην οικογένεια
smartphones της Motorola είναι
το Motorola One. Πρόκειται για ένα
προηγµένο smartphone µε καµπύλο
γυάλινο πλαίσιο, οθόνη 5,9” κει λόγο
πλευρών 19:9. Διαθέτει 13MP dual
κάµερα και 8MP selfie κάµερα. Σε
ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τεχνικά του
χαρακτηριστικά, το Motorola One
διαθέτει οκταπύρηνο επεξεργαστή
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz,
4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό
χώρο, ο οποίος επεκτείνεται µέχρι τα
256GB µε εξωτερική κάρτα µνήµης.
Info: Lenovo Hellas, 213-0087200

KASPERSKY

Νέο Small Office
Security

Info: SiliconBlue (Brother-Hellas.gr), 213-0905015

MOBILE DEVICE
MANAGEMENT (MDM)

Με στόχο την άµεση βοήθεια των
µικρών επιχειρήσεων η επόµενη
γενιά του Kaspersky Small Office
Security παρέχει µία «out of the box»
προστασία ενάντια στις ψηφιακές
απειλές, η οποία δεν απαιτεί την
πλήρη απασχόληση εξιδεικευµένου
προσωπικού µε τεχνικές γνώσεις.
Info: Kaspersky, www.kaspersky.gr

Διαχείριση μέσω cloud
Δημιουργία policies βάσει τοποθεσίας
Προστασία ευαίσθητων δεδομένων
Ευέλικτα policies deployment
Ολοκληρωμένος έλεγχος apps

210 710 0000
www.partnernet.gr
sales@partnernet.gr

MOBILITY & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Available on:
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SAS

Ηγέτιδα στα multimodal
predictive analytics
Η SAS ανακηρύχθηκε ηγέτιδα εταιρεία
στην έρευνα The Forrester Wave:
Multimodal Predictive Analytics and
Machine Learning Solutions. Η έρευνα
υπογράµµισε ότι «η εταιρεία προσφέρει
την πρώτη πραγµατικά multimodal
PAML λύση». Λειτουργώντας µε τη
µηχανή SAS Viya, η λύση SAS Visual
Data Mining and Machine Learning
περιλαµβάνει τους πιο πρόσφατους
αλγορίθµους στατιστικής, µηχανικής και
deep learning καθώς και text analytics,
οι οποίοι επιταχύνουν τις εξερευνήσεις
δοµηµένων και αδόµητων δεδοµένων,
ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν και τις
δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού
ανοιχτού κώδικα. .
Info: SAS, 210-6898730

SAMSUNG

Επεξεργαστές
για αυτοκίνητα
H Samsung Electronics ανακοίνωσε
δύο νέα brands για λύσεις
αυτοκίνησης, Samsung Exynos Auto
και Samsung Isocell Auto, µε στόχο
να φέρει τεχνολογίες αιχµής στην
επεξεργασία εφαρµογών και τους
αισθητήρες εικόνας στον δρόµο. Οι
Exynos Auto ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της βιοµηχανίας για πιο
«σκληρές» συνθήκες περιβάλλοντος.
Επιτρέπουν στους κατασκευαστές να
αναπτύξουν καινοτόµες εφαρµογές για
infotainment, προηγµένα συστήµατα
υποβοήθησης οδήγησης (Advanced
Driving Assistance Systems) και
τηλεµατική.
Info: Samsung Hellas, 213-0163800

DAIKIN

Αποµακρυσµένο
monitoring
Το Daikin Cloud Service βοηθάει
τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους
εγκαταστάτες να διαχειρίζονται να
παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα
συστήµατα HVAC-R, προσφέροντας
σηµαντικές πληροφορίες µέσω απλής
διαδικτυακής σύνδεσης, χωρίς την
ανάγκη για εγκατάσταση επιµέρους
λογισµικού. Το Daikin Cloud Service
να διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις
αυξανόµενες επαγγελµατικές ανάγκες.
Το Daikin Cloud Service διατίθεται µε
δύο από τα πιο δηµοφιλή συστήµατα
εµπορικών εφαρµογών της Daikin.
Info: Daikin, 210-8761300
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Endian UTM 5.1: Υποστήριξη
Docker και νέα χαρακτηριστικά
Η πλατφόρµα Endian UTM γίνεται ακόµα πιο ισχυρή µε
περιβάλλον Docker και ακόµα πιο εύκολη στη χρήση
µε την δυνατότητα Plug & Connect και πολλά άλλα
χαρακτηριστικά.
Το Endian UTM 5.1 είναι διαθέσιµο από τις 5
Δεκεµβρίου 2018. Αυτή η νέα έκδοση έχει την πιο
ασφαλή και εύχρηστη πλατφόρµα UTM, αξιοποιώντας
τις καινοτοµίες που αναπτύσσονται σε άλλες σειρές
προϊόντων και λύσεις της Endian.
Αυτή η έκδοση παρέχεται ως ενηµέρωση για
τις τρέχουσες συσκευές Endian και δεν απαιτεί
αναβάθµιση, φέρνοντας 72 νέα πακέτα που
περιλαµβάνουν αναβαθµισµένη υποστήριξη και
συµβατότητα για τα πιο πρόσφατα 3G και 4G µόντεµ. την
αναβάθµιση των µονάδων IPS και IDS και µια γενική
βελτίωση στη διαχείριση των πιστοποιητικών
Υπάρχουν τρεις κύριες καινοτοµίες στην έκδοση 5.1,
όπως το νέο nDPI (Application Control), το Plug &
Connect (που ονοµάζεται EasyVPN) και η εισαγωγή του
Docker Environment, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες
να εγκαθιστούν εφαρµογές τρίτων στο Endian UTM.
Το νέο firewall εφαρµογών έχει γραφτεί από το µηδέν

για να δηµιουργήσει µια πιο αποδοτική και σταθερή
αρχιτεκτονική. Για παράδειγµα, το ποσοστό ανίχνευσης
Skype αυξήθηκε από 62% σε 94%, ενώ παρατηρήθηκαν
ακόµα µεγαλύτερες βελτιώσεις στην ανίχνευση µε
ακρίβεια του YouTube και του Netflix.
Η δυνατότητα Plug & Connect, η οποία προέρχεται από
την πλατφόρµα Connect (Switchboard & 4i), έχει φτάσει
πλέον και στην πλατφόρµα UTM. Αυτή η τεχνολογία
επιτρέπει στους διαχειριστές να ρυθµίζουν γρήγορα και
µε ασφάλεια τις συνδέσεις VPN πύλης-προς-πύλης (ή
Net2Net) µεταξύ συσκευών UTM.
Για πρώτη φορά το Docker σε UTM
Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό, το Docker
Environment φτάνει για πρώτη φορά σε ένα προϊόν
UTM! Αυτή η δυνατότητα παρέχει την δυνατότητα
να φιλοξενεί εφαρµογές τρίτων κατασκευαστών και
µικροεπιχειρήσεις εντός του UTM. Χρησιµοποιώντας
αυτή την τεχνολογία, η Endian είναι έτοιµη να
συνεργαστεί µε όλες τις εταιρείες που θα συµµετάσχουν
σε ένα νέο, επερχόµενο πρόγραµµα εταιρικής σχέσης.
Info: Professional Services, 210-8012207

PARTNERNET IP ACCESS CONTROL & SURVEILLANCE

Ασφάλεια που µπορείς
να την πάρεις τηλέφωνο

Δεν είναι νέο ότι η τεχνολογία στα συστήµατα ασφαλείας
έχει κάνει τεράστια άλµατα, πολλοί όµως µπορεί να µη
γνωρίζουν ότι η IP τεχνολογία είναι «έξυπνη» εδώ και πολύ
καιρό. Η εγκατάσταση ενός IP τηλεφωνικού δικτύου µε
access control points και IP cameras είναι ένα πλήρες,
αξιόπιστο και «έξυπνο» δίκτυο ασφαλείας. Οι τηλεφωνικές
συσκευές τεχνολογίας IP έχουν µοναδικές δυνατότητες που
όµως δε σταµατάνε, ούτε περιορίζονται στη διαχείριση µιας
τηλεφωνική γραµµής.
IP Doorphones / Access Control points
Τα IP doorphones είναι κάτι πολύ παραπάνω από «έξυπνα».
Είναι πλήρεις τηλεφωνικές συσκευές που δέχονται και
κάνουν τηλεφωνήµατα εντός του δικτύου IP µε δυνατότητα
να καταγράφουν συνοµιλίες και τοπικά και στο δίκτυο αλλά
και στο cloud. Τα µοντέλα που έχουν κάµερες, προσφέρουν
επιπλέον δυνατότητες όπως video κλήσεις µε ανάλυση Full
HD αλλά και νυχτερινές λήψεις. Τα βίντεο, όπως και ο ήχος
καταγράφονται και αποθηκεύονται επίσης τοπικά, στο δίκτυο
και στο cloud. Επιπλέον, καταγράφουν όλες τις εισόδους και
εξόδους και την ώρα που έγιναν στον επαγγελµατικό χώρο
µέσω RFID, κωδικών ή και συνδυασµούς των παραπάνω.
Έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν τα δεδοµένα αυτά µε
το σύστηµα µισθοδοσίας για να τον υπολογισµό µισθοδοσίας ή
παρουσιών.

ΙP cameras
Οι κάµερες IP εντάσσονται στο δίκτυο IP της εταιρείας και
ελέγχουν τον εσωτερικό χώρο ή περίµετρο µε Full HD
εικόνα, µε µοναδικές δυνατότητες, όπως η ανίχνευση
κίνησης, κρυπτογράφηση των δεδοµένων, δυνατότητα
ενδοεπικοινωνίας αλλά ακόµα και ανίχνευση καπνού για
συγκεκριµένα µοντέλα. Φυσικά οι IP κάµερες έχουν SIP
accounts, που σηµαίνει ότι µπορεί κανείς να τις πάρει
κυριολεκτικά τηλέφωνο να δει το feed να ακούσει µέσω του
µικροφώνου και να µιλήσει στον χώρο τους ζωντανά µέσω
του ενσωµατωµένου ηχείου τους, ανά πάσα στιγµή.
Διαχείριση & Mobile Access
Το IP δίκτυο ασφαλείας διαχειρίζεται ισχυρό software, µε
δυνατότητα κρυπτογραφηµένης πρόσβασης και επικοινωνίας
µε τις συσκευές του από οπουδήποτε στον κόσµο.
Δίνεται πρόσβαση ακόµα και µέσω κινητού µέσω ειδικά
σχεδιασµένων apps.
Η Grandstream µε τις IP κάµερες της σειράς GXV, τα IP
Doorphones / Access Control points της σειράς GDS, την
κεντρική και αποµακρυσµένη διαχείριση και το Grandstream
wave app, εγγυόνται ένα πλήρες δίκτυο ασφαλείας µε
αναρίθµητες δυνατότητες ευελιξίας.
Info: PartnerNet, 210-7100000

PUBLI

VMWARE Workspace ONE
Μία ολοκληρωµένη λύση για την ενοποίηση και απλοποίηση της διαχείρισης των δοµών Πληροφορικής
Σε µια εποχή που καµία επιχείρηση δεν µπορεί να
αναπτυχθεί χωρίς προηγµένη ψηφιακή υποδοµή,
που µάλιστα να εξελίσσεται σύµφωνα µε τις νέες
επιταγές της τεχνολογίας, η VMware παρέχει ένα
κρίσιµο εργαλείο που τη διατηρεί σε σταθερή τροχιά ψηφιακού µετασχηµατισµού.
Το Workspace ONE ενοποιεί τρεις βασικούς πυλώνες της ψηφιακής δοµής της επιχείρησης:
• Τη διαχείριση όλων των υπολογιστικών συσκευών των τελικών χρηστών (end points)
• Τη διαχείριση όλων των εφαρµογών που τρέχουν ενδοεταιρικά
• Τη διαχείριση όλων των σηµείων πρόσβασης
στους ψηφιακούς πόρους της εταιρείας.
To Workspace ONE δίνει στο τοµέα IT ενός οργανισµού ένα µοναδικής ευελιξίας, ισχύος και
εποπτικής δυνατότητας κεντρικό web interface
διαχείρισης, µέσω του οποίου µπορεί να ελέγξει
όλες τις υπολογιστικές συσκευές των εργαζοµένων – desktops, laptops, tablets, smartphones,
ανεξαρτήτως λειτουργικού, να απονέµει και να
αφαιρεί δικαιώµατα πρόσβασης ατοµικά ή οµαδικά, ανάλογα µε την ιδιότητα κάθε εργαζοµένου, να
εγκαθιστά updates, να διαχειρίζεται passwords,
να επιβλέπει cloud access points - ακόµη κι αν
πρόκειται για µια πολύπλοκη δοµή hybrid clouds
-, και να αντιµετωπίζει µε ευκολία την ανάγκη
για προσθήκη νέων end users, συστηµάτων και
εφαρµογών.
Η πλατφόρµα βασίζεται στις δοκιµασµένες και στιβαρές εφαρµογές της VMware, όπως το Horizon
για desktop virtualization ή το AirWatch, για ενοποιηµένη διαχείριση mobile συσκευών. Ο τελικός
χρήστης, για παράδειγµα ένας υπάλληλος σε µια
αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής, απαλλάσσεται
από κάθε τεχνικό task, και το µόνο που θα έχει να
κάνει είναι να χρησιµοποιεί τα εργαλεία που απαιτεί ο ρόλος του, π.χ. το tablet ή το laptop µέσω του
οποίου θα λαµβάνει τα mail του και θα τρέχει τις
προβλεπόµενες εφαρµογές που απαιτεί η εργασία
του, π.χ. για να βλέπει τα requests των προϊσταµένων ή των πελατών, το απόθεµα των προϊόντων,
την παρακολούθηση των προµηθευτών κοκ.
Ενοποιηµένη διαχείριση endpoint
Επί της ουσίας, το Workspace ONE αποτελεί µια
ολοκληρωµένη, ενιαία, one-stop λύση, που καλύπτει κάθε πτυχή της διαχείρισης των end-points
της εταιρείας, και είναι ένα τεράστιο βήµα προς
την επιβεβληµένη κατεύθυνση διαχείρισης. Αποτελεί µια αντιδιαµετρική λύση σε σχέση µε αποσπασµατικές και επισφαλείς λύσεις σύνθεσης από
ένα ετερογενές σύνολο third-party software και
συστηµάτων που µπορεί να προέρχονται από αµφιβόλου αξιοπιστίας πηγές, να µη συνεργάζονται

σωστά µεταξύ τους, και να δυσχεραίνουν πάρα
πολύ το έργο της εποπτείας τους από το τµήµα IT.
Ασφαλές ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον
Το Workspace ONE, προσθέτει ένα επιπλέον
επίπεδο ασφάλειας πάνω από τις υφιστάµενες υποδοµές. Αντί να χρειάζεται ξεχωριστά συστήµατα
ασφαλείας, άλλο για την επιβολή policies, άλλο
για τη διασφάλιση των virtualized πόρων, άλλο
για την εγκατάσταση και ανανέωση των χρησιµοποιούµενων εφαρµογών, άλλο για τη διαχείριση
των passwords κοκ, το Workspace ONE παρέχει
εργαλεία όπως το VMware Verify, για 2-factor
authentication, για την ενίσχυση της ασφάλειας
πρόσβασης.
Virtual desktops & apps
Μέσω της εφαρµογής virtualization VMware
Horizon, θα συνεργαστεί και θα ελέγξει µε
την ίδια ευκολία και αποτελεσµατικότητα ένα
smartphone που τρέχει iOS ή Android, µε έναν
υπολογιστή Mac, Windows ή Google Chrome. Και
αντιστρόφως, ο ίδιος ο διαχειριστής θα µπορεί να
εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες διαχείρισης,
ελέγχοντας την κονσόλα του Workspace ONE, όχι
µόνο από τον desktop υπολογιστή του γραφείου
του, αλλά και µέσω του ασφαλούς web interface
σε ένα tablet.
Απλοποιηµένη διαχείριση
Μέσα από το ενοποιηµένο του περιβάλλον, το
Workspace ONE, δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης και διαχείρισης ειδικών apps που αναπτύσσονται και λειτουργούν αποκλειστικά µέσα στην
επιχείρηση, αλλά και κοινών apps που λαµβάνονται από τα app stores.
Τα ειδικά apps µπορούν να εγκατασταθούν µέσα
από εύχρηστους wizards µέσα από ένα πολύ απλό
και κατανοητό interface.Υπάρχει π.χ. wizard που

αφορά την εγκατάσταση και ασφαλή διαχείριση
των προγραµµάτων του Microsoft Office 365, αλλά
και την επιβολή policies για τη διακίνηση των
αρχείων που παράγει το Office. Ο διαχειριστής δεν
χρειάζεται καν να ξέρει ποια end-points χρησιµοποιούν ποια έκδοση του Office, αν είναι desktop ή
mobile, απλώς δίνει την πρόσβαση στις εφαρµογές, και καθορίζει το πλαίσιο ασφάλειας που αυτές
θα λειτουργούν.
Προσιτή και κλιµακούµενη λύση
Το Workspace ONE, προτείνεται ως µια ελκυστική πρόταση, ακόµη και για µικρές επιχειρήσεις
που βρίσκονται στα πρόθυρα επέκτασής τους µε
γραφεία και υποκαταστήµατα σε άλλες τοποθεσίες
εκτός έδρας. Θα επιτρέψει στη µικρή επιχείρηση
να ανοίξει τα φτερά της και να αναπτυχθεί, ξεφεύγοντας από µέτριας αποτελεσµατικότητας λύσεις
διαχείρισης, που συχνά εγκυµονούν σοβαρούς
κινδύνους προσβολής από κακόβουλες πηγές.
Η εύκολη κλιµάκωση και προσαρµογή του
Workspace ONE στις εξελισσόµενες ανάγκες και
τις ιδιοµορφίες της δοµής της εκάστοτε επιχείρησης, το καθιστούν ιδανικό για µεσαίου και µεγάλου µεγέθους οργανισµούς. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εργαλείο µέσω του οποίου µπορεί
κανείς να ορίσει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης
σε διαφορετικές εφαρµογές και πόρους, ανάλογα
µε τη θέση και τον ρόλο των εργαζόµενων στην
επιχείρηση, το καθιστά την ιδανική επιλογή για την
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της επιχείρησης και της ασφάλειας πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
VMWare Workspace ONE, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε το πιστοποιηµένο
δίκτυο συνεργατών της VMware.
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Συνέντευξη µε τον Δηµήτρη Δάφνη

Cosmos: 30 χρόνια
µε οδηγό την ανάπτυξη
Με αφορµή τη συµπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Cosmos Business Systems, το Tech Channel
Partner αναζήτησε το «µυστικό της επιτυχίας» του οµίλου, µιλώντας από κοντά, µε τον επικεφαλής της Cosmos,
Δηµήτρη Δάφνη. Ας δούµε τι µας είπε ο διευθύνων σύµβουλος και πρόεδρος του Δ.Σ., ενός εκ των µεγαλύτερων
System Integrators στην Ελλάδα και όχι µόνο.

E

ν αντιθέσει µε τη συνήθη εντύπωση που διαθέτουµε, οι επιχειρήσεις δεν χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερη µακροζωία. Οι περισσότερες δεν τα καταφέρνουν να
περάσουν τα πρώτα 2 ή 5 χρόνια
ζωής (πρόκειται για τα δύο σηµαντικά milestones
που µάς δείχνουν µία εικόνα για το µέλλον µίας
startup για παράδειγµα), ενώ ο µέσος όρος ηλικίας φτάνει περίπου στα 15 χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, η Cosmos Business Systems,
γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της το
1988, και µε δεδοµένο το οικονοµικό περιβάλλον
της τελευταίας δεκαετίας, είναι φυσιολογικό να αναρωτηθεί κανείς, το πως ακριβώς τα καταφέρνει.
Η ερώτηση γίνεται ακόµα πιο σηµαντική, εάν
αναλογιστούµε πως η Cosmos, όχι απλά τα καταφέρνει, αλλά παράλληλα αναπτύσσεται σηµαντικά
και ανακοινώνει σηµαντικά επενδυτικά σχέδια για
το άµεσο µέλλον. Ο διευθύνων σύµβουλος, Δηµήτρης Δάφνης, σηµειώνει σχετικά:
«Για εµάς, τα 30 χρόνια ιστορίας είναι ένα πολύ
σηµαντικό milestone, αφού λίγοι είναι αυτοί που
µπορούν και το επιτυγχάνουν. Μέσα σε όλα αυτά τα
χρόνια, τόσο η εταιρεία µας, όσο και η αγορά έχουν
αλλάξει σηµαντικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κατά
τη διάρκεια της κρίσης για παράδειγµα, αρκετοί
κατασκευαστές άρχισαν να βλέπουν περισσότερο
direct τους τελικούς πελάτες, ο ανταγωνισµός σε
επίπεδο System Integrators µειώθηκε, αλλά ταυτόχρονα µειώθηκε σηµαντικά και το µέγεθος της
ελληνικής αγοράς. Αξίζει να σηµειώσω ότι αυτή η
µείωση, οφείλεται αφενός στην κρίση, αφετέρου
και σε τρίτους παράγοντες όπως για παράδειγµα η
ανάπτυξη του virtualization η οποία έχει µειώσει τις
ανάγκες ΙΤ εντός της χώρας.
Η Cosmos Business Systems προσαρµόστηκε στις
νέες συνθήκες και από το 2008 όταν και πραγµατοποιήσαµε πολλές από τις σηµαντικές αλλαγές,
έχουµε καταφέρει να βρισκόµαστε στην κορυφή της
αγοράς, αφού πλέον είναι ελάχιστοι οι παίκτες σε
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αυτό το επίπεδο (σ.σ. µε έσοδα πάνω από 20 εκατ.
Ευρώ), ενδεχοµένως όχι περισσότεροι από 6-7 στο
σύνολό τους.».

Τρεις άξονες ανάπτυξης
Τι έγινε όµως το 2008 και πώς η Cosmos κατάφερε να βρεθεί µε σηµαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα όπως σηµειώνει ο κ. Δάφνης, όταν
οι περισσότεροι αγωνίζονταν για επιβίωση; Ο CEO
της εταιρείας µάς εξηγεί:
«Όσοι τα κατάφεραν στην κρίση, δεν ακολούθησαν
απαραίτητα την ίδια τακτική. Υπάρχουν για παράδειγµα επιτυχηµένοι παίκτες στην αγορά που είναι
πολύ εξειδικευµένοι, κάποιοι που έγιναν πιο εξωστρεφείς κ.λπ.
Εµείς, µε γνώµονα την ανάπτυξη, είδαµε ότι είναι
εξαιρετικά σηµαντικό να αυξήσουµε τον ορίζοντα
της εταιρείας. Άλλωστε, αυτό έγινε επιτακτικό και
από το γεγονός ότι η µικροµεσαία αγορά έχει δεχθεί
πολύ σηµαντικό πλήγµα και δεν µπορείς να δίνεις
το παρόν µόνο σε έναν τοµέα.
Έτσι λοιπόν, δηµιουργήσαµε 3 νέους πυλώνες ανάπτυξης:
- Πρώτον, κοιτάξαµε και έξω από την Ελλάδα,
δηµιουργώντας την εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η
κίνηση αποδείχθηκε εξαιρετική, και πλέον διαθέτουµε έναν κόµβο µε πρόσβαση σε πολλαπλές νέες
αγορές.
- Δεύτερον, αυξήσαµε τη γεωγραφική µας κάλυψη

σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για
τη διεύρυνση της αγοράς που µπορούµε να εξυπηρετήσουµε, όσο και για την πλήρη κάλυψη µεγάλων
συµβολαίων όπως αυτών του Δηµοσίου.
- Τρίτον, δηµιουργήσαµε ένα νέο τµήµα για την
αγορά του Δηµοσίου».

Η σχέση µε το Δηµόσιο
Ενδεχοµένως, η επένδυση στον Δηµόσιο τοµέα να
φαντάζει απρόσµενη για τη συγκεκριµένη περίοδο,
αλλά όπως µάς εξηγεί ο κ. Δάφνης, ήταν µία σοφή
επιλογή, αφού από τη µία µεριά σχεδόν διπλασίασε τον επιχειρηµατικό ορίζοντα της Cosmos,
αφετέρου έχει αφήσει µία εξαιρετικά σηµαντική
παρακαταθήκη για το µέλλον. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει «Δεν µπορεί να είναι διαρκώς
χαµηλή η επένδυση ΙΤ του Δηµοσίου. Αναγκαστικά,
προκηρύσσονται έργα (κάτι που ήδη έχει γίνει), ενώ
φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως αυτές της
Κύπρου, όπου δεν υπάρχουν µεγάλες αναµονές
στην εκταµίευση των κονδυλίων».
Φυσικά, σαφώς και το Δηµόσιο δεν είναι κάτι µε
το οποίο µπορεί να ασχοληθεί κανείς «ελαφρά τη
καρδία», αφού απαιτεί υποδοµές, µηχανισµούς
και διαδικασίες, ειδική τεχνογνωσία, δυνατότητες σηµαντικής κλιµάκωσης, και φυσικά δυνατό
οικονοµικό background, κάτι που η Cosmos έχει
διασφαλίσει τόσο µε τη βοήθεια των συνεργαζόµενων τραπεζών, όσο και µε τα ιδία κεφάλαια που
διαθέτει.
Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε ότι αυτή η επιτυχία
της Cosmos στον Δηµόσιο τοµέα, δεν έχει αλλάξει
το γεγονός ότι το σηµαντικότερο τµήµα των εσόδων της εταιρείας, εξακολουθεί να προέρχεται
από τον ιδιωτικό τοµέα. Εν αντιθέσει λοιπόν µε το
τι µπορεί να πιστεύει κανείς, η πλειονότητα του
τζίρου εξακολουθεί να είναι «ιδιωτική», κινούµενη
πάνω από το 60% ακόµα και στις χρονιές που προκηρύσσονται µεγάλα έργα Δηµοσίου και αλλάζουν
απότοµα και σηµαντικά τις αναλογίες.
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Συνέντευξη µε τον Δηµήτρη Δάφνη
Cloud: Δεν θα είναι µόνο του!
Συνεχίζοντας τη συζήτηση µε τον κ. Δάφνη, φτάσαµε στα πλάνα για το µέλλον, αλλά και τις πολύ
σηµαντικές (ύψους 5 εκατοµµυρίων Ευρώ για την
ακρίβεια), επενδύσεις της Cosmos για την επόµενη τριετία. Πως θα επενδυθούν αυτά τα χρήµατα;
Ποιες τεχνολογίες και ποιες πρωτοβουλίες θα
πρέπει να ακολουθηθούν;
Ο επικεφαλής της Cosmos, είναι κατηγορηµατικός: «Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι σε 10 χρόνια τα
πάντα θα βρίσκονται στο Cloud όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Μου φαίνεται αδιανόητο να δεχθούµε ότι
πρακτικά θα υπάρχουν 5-6 παροχείς που λίγο-πολύ
θα ελέγχουν τα data όλου του κόσµου. Δεν είναι
τόσο το θέµα του security, όσο και το γεγονός της
παροχής αυτών των δεδοµένων προς τα εσένα, τον
πελάτη. Θεωρώ πως µία τέτοια απόλυτη εξάρτηση
από το Cloud, δεν θα µπορεί να υπάρξει.
Άλλωστε, βλέπουµε ότι και από το 2011 περίπου,
όταν και ξεκίνησε η χρήση του, το Cloud βρίσκεται
περίπου στο 10% της αγοράς.
Σαφώς και θα αναπτυχθεί περαιτέρω, και φυσικά το
hybrid Cloud αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς
(σ.σ. µία επιπλέον ένδειξη κατά την άποψή µας, ότι
η θεώρηση του κ. Δάφνη είναι ορθή), αλλά η τάση
που βλέπουµε είναι η εξής: Κεντρικοποίηση των
συστηµάτων και των υποδοµών, µε έντονη χρήση
της λογικής της συνδροµής.
Αυτή η τάση είναι τόσο σηµαντική, που µaς έχει
οδηγήσει στο να επενδύσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Προς τη δηµιουργία δηλαδή υποδοµών
για επιχειρήσεις αλλά και συνδροµητικών λύσεων,
ειδικά στην περίπτωση των business applications.
Έτσι, µέσα στα επόµενα χρόνια, το επενδυτικό µας
πλάνο περιλαµβάνει:
- Ανάπτυξη datacenters (σ.σ. η Cosmos διαθέτει
ήδη ένα)
- Επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό (on premise,
help desk κ.λπ.)
- Κεφάλαιο κίνησης»

Turn-key solutions
από ένα one-stop shop
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, κάποιοι ανταγωνιστές παροµοίασαν την Cosmos µε super market,
σε µία προσπάθεια επίκρισης, οπότε θέσαµε το
θέµα στον επικεφαλής του οµίλου για να δούµε τη
θέση της εταιρείας.
Όπως µάς αποκαλύπτει ο κ. Δάφνης, το όραµα της

Μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια, θα
βλέπουμε στον χώρο του ΙΤ να υπάρχουν
δύο βασικοί τύποι επιχειρήσεων:
Μεγάλοι System Integrators με turn-key
solutions που θα λειτουργούν ως one-stop shops,
αλλά και πολύ πιο μικρές, εξαιρετικά εξειδικευμένες
εταιρείες που θα έχουν στενό εύρος λύσεων
αλλά με μεγάλο βάθος.
Cosmos Business Systems, είναι το να αποτελέσει ένα one-stop shop, όπου ο πελάτης θα µπορεί
να βρει πλήρη κάλυψη για κάθε ΙΤ ανάγκη που
διαθέτει, ενώ ταυτόχρονα θα µπορεί να πάρει ολοκληρωµένες λύσεις, έτοιµες για λειτουργία, αυτό
που παλαιότερα ονοµάζαµε «µε το κλειδί στο χέρι»
ή αλλιώς «turn-key solutions».
Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να υπερασπιστεί κανείς!
Παράλληλα, η Cosmos έχει αναπτύξει µοναδική
τεχνογνωσία, που όµοιά της δύσκολα συναντά
κανείς, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή
αγορά, ενώ ακόµα και σε περιπτώσεις έργων που
απαιτούν κάτι ιδιαίτερα εξειδικευµένο, η Cosmos
δηµιουργεί joint ventures µε πολύ εξειδικευµένους παίκτες, ακριβώς όπως γίνεται σε όλες τις
αγορές άλλωστε. Και όλα αυτά, ενώ διαθέτει ήδη
ένα πολύ ευρύ portfolio λύσεων µε περισσότερους από 270 προµηθευτές και 20 στρατηγικούς
συνεργάτες να την υποστηρίζουν.
Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο κ. Δάφνης
«Στην αγορά πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, τόσο τα malls, όσο και τα delicatessen. Είναι
θέµα στρατηγικής το τι θέλεις να ακολουθήσεις,
ενώ και τα δύο µοντέλα µπορεί να είναι εξίσου επιτυχηµένα και κερδοφόρα.
Κατά τη γνώµη µου, µέσα στα επόµενα 10 µε 15
χρόνια, θα βλέπουµε στον χώρο του ΙΤ να υπάρχουν δύο βασικοί τύποι επιχειρήσεων: Μεγάλοι
System Integrators µε turn-key solutions που θα
λειτουργούν ως one-stop shops, αλλά και πολύ
πιο µικρές, εξαιρετικά εξειδικευµένες εταιρείες
που θα έχουν στενό εύρος λύσεων αλλά µε µεγάλο
βάθος.»

Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι σε 10
χρόνια τα πάντα θα βρίσκονται στο
Cloud όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Μου
φαίνεται αδιανόητο να δεχθούμε ότι
πρακτικά θα υπάρχουν 5-6 παροχείς που λίγο-πολύ
θα ελέγχουν τα data όλου του κόσμου.

Η ανάπτυξη µε αριθµούς
Κλείνοντας τη συζήτησή µας µε τον κ. Δάφνη,
ζητήσαµε από τον ισχυρό άνδρα της Cosmos
Business Systems, να µάς δώσει µία εικόνα για
το άµεσο µέλλον, τόσο σε επίπεδο συνεργασιών,
όσο και αποτελεσµάτων.
Ο κ. Δάφνης, σηµειώνει πως σε επίπεδο
hardware µε την γενικότερη έννοια του όρου, τα
πράγµατα είναι λίγο-πολύ σταθερά και η είσοδος
νέων σηµαντικών παικτών είναι περιορισµένη
(σ.σ. αυτή της Huawei αποτελεί ένα παράδειγµα).
Εκεί που θα υπάρξει µεγαλύτερη κινητικότητα, είναι ο τοµέας του software σε συνδυασµό µε αυτόν
των δικτύων και της ασφάλειας. Σε αυτούς τους
τοµείς, και µάλιστα ακόµα και σε επίπεδο desktop,
ο κ. Δάφνης αναµένει πολύ πιο συχνές και σηµαντικές αλλαγές, µε την Cosmos να βρίσκεται σε
επαγρύπνηση.
Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσεται µέσω συνεργασιών µε τοπικές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα
όσο και εκτός αυτής, και έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχουν πλάνα για ανάπτυξη τοπικών γραφείων σε άλλες χώρες (όπως έγινε για
παράδειγµα στην Κύπρο). Άλλωστε, σε συνδυασµό
µε την εξέλιξη του οδικού δικτύου αλλά και µε τα
γραφεία στη Θεσσαλονίκη, οι αποστάσεις έχουν
µικρύνει όπως σηµειώνει ο κ. Δάφνης, δίνοντας
τη δυνατότητα στην Cosmos να φτάνει άµεσα κοντά στους πελάτες της, µέσα σε λίγες ώρες µόνο,
όπου κ’ αν βρίσκονται οι τελευταίοι.
Το µέλλον, φαντάζει ευοίωνο, αφού η εταιρεία
προβλέπει σηµαντικές επενδύσεις σε ΙΤ, τόσο από
τον Δηµόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Όλες
οι υποδοµές και οι επενδύσεις που καθυστέρησαν
τα τελευταία χρόνια, δεν µπορεί παρά να προχωρήσουν κάποια στιγµή, κάτι που όλα δείχνουν ότι
θα συµβεί σύντοµα.
Αυτό φαίνεται άλλωστε και από την ανάπτυξη της
εταιρείας, η οποία αναµένεται να φτάσει το 20% για
το 2018, ανεβάζοντας τα έσοδα του οµίλου πολύ
κοντά στην περιοχή των 30 εκατ. Ευρώ. Λέτε να
αποτελεί οιωνό για τα 30 χρόνια ανάπτυξης;
TCP
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Workstations:
Μια αγορά σε ανάπτυξη

Η παγκόσµια αγορά workstation αναµένεται να είναι η πιο ανταγωνιστική εδώ και δεκαετίες. Οι τάσεις που φαίνονται
πιο πιθανές είναι ταχεία αύξηση της ζήτησης για virtual workstations, αυξανόµενη ζήτηση σε tower workstations για
ψηφιακές εφαρµογές και υψηλή ζήτηση για mobile workstations στον χώρο της σχεδίασης λογισµικού.
Ένα workstation είναι ένα προηγµένος υπολογιστής ειδικά σχεδιασµένος και πιστοποιηµένος για επιστηµονικές
και τεχνικές εφαρµογές. Τα workstations είναι πολύ διαφορετικά από τους κανονικούς υπολογιστές, καθώς µεταξύ
άλλων, διαθέτουν βελτιστοποιηµένους επεξεργαστές, επαγγελµατικές κάρτες γραφικών κορυφαίας ισχύος και
σκληρούς δίσκους SSD, ενώ οι κατασκευαστές δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στην πιστοποίηση για απρόσκοπτη
λειτουργία σε συγκεκριµένες εφαρµογές (ISV).
Η αυξανόµενη ζήτηση λογισµικού 3D animation, συµπεριλαµβανοµένων τεχνολογιών VR και AR αναµένεται να
τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της παγκόσµιας αγοράς workstation. Επιπλέον, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες
αναζητούν ειδικούς σε big data analytics, η ανάγκη για υπολογιστές υψηλών επιδόσεων θα συνεχίζει να αυξάνεται.
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ς ξεκινήσουµε όπως µε κάποιες
βασικές παραµέτρους που πρέπει
να έχουµε υπόψη για τις τεχνολογικά εξελιγµένες συσκευές. Τα
συστήµατα αυτά έχουν επαγγελµατικές προδιαγραφές για εφαρµογές
high-end, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας
ψηφιακού περιεχοµένου, χρηµατοοικονοµικής
µοντελοποίησης (finance modelling), εφαρµογών
µηχανολογίας, software engineering και άλλων
κλάδων. Τα workstations έχουν τη δυνατότητα
να τρέξουν πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα και
να ενσωµατώσουν συστοιχίες δίσκων, SSD και
φυσικά εξελιγµένες GPUs.
Οι προσωπικοί υπολογιστές, σε ένα τυπικό γραφείο, χρησιµοποιούνται κυρίως για απλές εφαρµογές, όπως είναι η επεξεργασία κειµένου, η δηµιουργία emails και οι παρουσιάσεις µε τη χρήση
software. Τα workstations έχουν φτιαχτεί για την
ανάπτυξη σηµαντικών tasks, όπως είναι το CAD
και οι εφαρµογές επεξεργασίας video, όπου οι επιδόσεις και η αξιοπιστία παίζουν σηµαντικό ρόλο
στο τελικό αποτέλεσµα.
Επί του παρόντος, τα workstations έχουν εδραιώσει σηµαντική παρουσία στον χώρο του
engineering και στις εφαρµογές digital content
creation (DCC). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί µια
σηµαντική αύξηση στη ζήτηση των συστηµάτων
αυτών σε εφαρµογές software engineering, προκειµένου να ολοκληρωθούν κρίσιµα projects. Τα
workstations χρησιµοποιούνται ευρέως για εργασίες που απαιτούν εξελιγµένα χαρακτηριστικά,
όπως σύγχρονες κάρτες γραφικών και high end
ανάλυση.

Τα πλεονεκτήµατα των workstations
Τα οφέλη των workstations (και των mobile
ιδίως) δεν είναι κάτι που η σύγχρονη επιχείρηση
µπορεί να αγνοήσει. Είναι αλήθεια πως οι επαγγελµατίες (ιδίως στον χώρο του design και του
engineering όπου απευθύνονται πρωτίστως τα
workstations) είχαν τις αµφιβολίες τους µέχρι
πρόσφατα τουλάχιστον, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος πως οι συσκευές δεν διέθεταν την απαιτούµενη ισχύ και επιδόσεις, ενώ δεν υποστήριζαν και
τα εργαλεία software που χρειάζονταν.
Πλέον αυτό δεν ισχύει, µιας και ο συνδυασµός
βελτιωµένων επιδόσεων των workstations, η
ευρεία διαθεσιµότητα των υψηλής ταχύτητας
δικτύων, η κυριαρχία των cloud υπηρεσιών και
η αυξηµένη ασφάλεια δηµιουργεί τις κατάλληλες

συνθήκες για τους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να εκµεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες του mobile computing.
Ας δούµε στη συνέχεια κάποια από τα βασικότερα
οφέλη που φέρνει στην επιχείρηση η υιοθέτηση
των mobile workstations.
1. Ευελιξία και customization
Ένα workstation µπορεί να αλλάξει δοµή, σχήµα,
ακόµα και χρώµα. Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των workstations, µιας και
προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες από πλευράς
χώρου και χρόνου εργασίας: από το σπίτι, εν κινήσει, ακόµα και από διαφορετική χώρα. Εφόσον
υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, σχεδόν όλοι οι
επαγγελµατίες µπορούν να ωφεληθούν, ενώ οι
δυνατότητες customization συνεπάγονται πως η
επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί στο έπακρο
τον υπάρχοντα χώρο, όποιος κι αν είναι αυτός.
Είναι άµεσα κατανοητό τι σηµαίνουν αυτά για την
παραγωγικότητα των εργαζοµένων της επιχείρησης.
2. Εργασία από το σπίτι
Δεν είναι κάτι που µπορούµε να παραβλέψουµε
στην ψηφιακή εποχή. Η εργασία από το σπίτι θα
ελαχιστοποιήσει τον χρόνο µετακίνησης, αυξάνοντας τελικά τον ωφέλιµο χρόνο εργασίας.
Αυτό ισχύει κυρίως για τις mobile workstation
λύσεις που επιτρέπουν στην επιχείρηση να χρησιµοποιήσει ακόµα πιο κατάλληλα το µερικής
απασχόλησης προσωπικό που είναι απαραίτητο
για να παρακολουθεί συγκεκριµένα projects και
deadlines. Το µόνο που χρειάζεται είναι ένας συνδυασµός mobile hardware, πρόσβαση στο δίκτυο
και λύσεις ασφαλείας για να διασφαλιστεί πως η
επιχείρηση προστατεύεται. Τέλος, η δυνατότητα
εργασίας από το σπίτι συνεισφέρει στην ικανοποίηση των (νέων κυρίως) εργαζοµένων, ώστε να
προσηλώνονται ευκολότερα στον κοινό σκοπό.
3. Ενισχυµένες επιδόσεις
Τα workstations έχουν σχεδιαστεί προκειµένου
να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις. Μιας και
υποστηρίζουν εξειδικευµένο software που έχει
αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις από πλευράς πόρων συστήµατος (π.χ. µνήµης, δίσκων, Ι/Ο και
υποσυστηµάτων γραφικών), ενσωµατώνουν επαγγελµατικού τύπου κάρτες γραφικών για τις πιο
απαιτητικές εργασίες 3D visualization, υποστήριξη
OpenGL, αλλά και για υποστήριξη συγκεκριµένων

εφαρµογών για τη µεγιστοποίηση των επιδόσεων.
4. Παραγωγικότητα και λειτουργικότητα
Ένα τελευταίας τεχνολογίας workstation προσφέρει άµεση πρόσβαση σε hardware και τεχνολογία
που ευνοούν την παραγωγικότητα. Μην ξεχνάτε
πως η επιτυχία ενός project και γενικά των δραστηριοτήτων της επιχείρησης συναρτάται από
την τεχνολογία, τις διεργασίες και τη συνολική
επικρατούσα νοοτροπία στον εργασιακό χώρο.
Εφόσον όλα αυτά συνδυαστούν µε λειτουργικό
τρόπο σε κάποια workstations, θα εκπλαγείτε από
τα αποτελέσµατα.
5. Επεκτασιµότητα
Είναι λογικό πως κάθε επιχείρηση διαθέτει κάποια στρατηγική ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει πως
κάθε φορά που η οµάδα επεκτείνεται, θα πρέπει
αντίστοιχα να ακολουθεί και το hardware, ώστε να
προσαρµόζεται ανάλογα στις νέες συνθήκες. Από
τα βασικά σηµεία υπεροχής των workstations σε
σχέση µε τα παραδοσιακά συστήµατα υπολογιστών είναι ακριβώς οι προηγµένες δυνατότητες
εύκολης επέκτασής τους.
6. Αξιοπιστία συστήµατος
Για προφανείς λόγους τα workstations ενσωµατώνουν υψηλότερης αξιοπιστίας τεχνολογία από
εκείνη των παραδοσιακών PCs. Αναφερόµαστε
σε χαρακτηριστικά όπως οι τελευταίας τεχνολογίας επεξεργαστές, οι κάρτες γραφικών, η µεγαλύτερη παροχή ισχύος και οι πιο εξελιγµένοι µηχανισµοί ψύξης, τα οποία διασφαλίζουν υψηλότερη
αξιοπιστία για τις επιχειρήσεις που την αναζητούν.
7. Σταθερότητα εφαρµογών
Εκτός όµως από κορυφαία χαρακτηριστικά και
αξιοπιστία, τα workstations διαθέτουν και εξειδικευµένα features, τα οποία απευθύνονται σε
συγκεκριµένους κλάδους (γραφικά, design, CAD
κ.ο.κ.). Εφόσον η επιχείρηση έχει επιλέξει τις
κατάλληλες συσκευές για τις ιδιαίτερες ανάγκες
της, θα έχει στη διάθεσή της έναν αξιόπιστο και
σταθερό συνδυασµό hardware, system software
και εφαρµογών.
8. Λύσεις cloud
Προκειµένου να παράσχουν το µέγιστο ROI, οι
λύσεις workstation θα πρέπει να συνδυάζουν το
hardware συσκευών, δικτύων και υπηρεσιών
που θα προσφέρουν πραγµατικό value στις επι-
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Η αυξανόμενη ζήτηση λογισμικού
3D animation, συμπεριλαμβανομένων
τεχνολογιών VR και AR, αναμένεται να
τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της
παγκόσμιας αγοράς workstation.
χειρήσεις. Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό,
ιδίως για σχεδιαστές και µηχανικούς που έχουν
µεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. Σε αυτό ακριβώς συνεισφέρουν σηµαντικά οι βασισµένες
στο cloud υπηρεσίες που αποτελούν εξαιρετικό
συµπλήρωµα στο µοντέλο του mobile computing
και γι’ αυτό έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια.

Η αγορά των workstations
Η αγορά των PCs συνολικά (και προφανώς και
των worksrtations) φαίνεται τελικά πως σταθεροποιείται µετά από χρόνια σε πτώση. Στο
τέταρτο τρίµηνο του 2017, οι παγκόσµιες πωλήσεις PCs, όπως είναι τα desktops, notebooks και
workstations αυξήθηκαν ετησίως κατά 0,7%, αγγίζοντας τα 70,6 εκ. τεµάχια, σύµφωνα µε έρευνα
της IDC. Η εταιρεία ερευνών είχα αρχικά προβλέψει πτώση 1,7% για το τρίµηνο αυτό.
Η αύξηση αυτή δείχνει πως η αγορά των PCs
σταθεροποιείται, αν και ακόµα βρίσκεται σε κατάσταση αδυναµίας. Την ανάπτυξη οδηγούν οι
νέες κυκλοφορίες και η αυξηµένη ζήτηση για
consumer PCs. Για παράδειγµα, στη CES του
2018, οι HP, Lenovo και Dell ανακοίνωσαν όλες
τους νέα µοντέλα PCs µε χαρακτηριστικά όπως
ενσωµάτωση της Amazon Alexa, ενισχυµένη
διάρκεια µπαταρίας και συνδεσιµότητα LTΕ ανάµεσα στα άλλα.
Τα workstastions, ειδικότερα, είναι ένα από τα
σηµαντικά segments της desktop PC αγοράς, η
οποία έχει δει ανάπτυξη 21% στις πωλήσεις τεµαχίων το Q2 2018 σε σχέση µε το Q2 2017 στο B2B
κανάλι των ΗΠΑ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής
από πλευράς πωλήσεων την περίοδο αυτή ήταν η
Hewlett-Packard ακολουθούµενη από τις Lenovo
και Dell. Από πλευράς τιµών, τα συστήµατα που
ήταν κάτω από 1000 δολάρια αντιπροσώπευαν το
40% των πωλήσεων και ανέβηκαν στο 29%, ενώ
το segment των 1000+ δολαρίων αντιστοιχούσε
στο 60% των πωλήσεων τεµαχίων µε αύξηση
16%.
Η ανάπτυξη στο segment αυτό οφείλεται σε έναν
αριθµό παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων των
εξής:
Ασφάλεια: Οι επιχειρήσεις προσθέτουν ακόµα περισσότερη φυσική ασφάλεια ή µέτρα παρακολούθησης που εκµεταλλεύονται τις κάµερες υψηλής
ανάλυσης και τα drones για να προστατεύσουν τα
assets τους.
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Υγεία: Τα νοσοκοµεία αποκτούν workstations
υψηλών επιδόσεων στα ακτινολογικά εργαστήρια
λόγω της εισροής ηλικιωµένων ασθενών που
έχουν την τάση να απαιτούν ακτίνες Χ κ.λπ.
Ανάπτυξη του 3D printing: Οι επιχειρήσεις στον
τοµέα της µεταποίησης, της αεροδιαστηµικής, της
υγειονοµικής περίθαλψης, της αυτοκινητοβιοµηχανίας και άλλων χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο την τρισδιάστατη εκτύπωση για πρωτότυπα και άλλες χρήσεις.
Ανάπτυξη του AR/VR: Οι επιχειρήσεις στον κλάδο
της ψυχαγωγίας χρησιµοποιούν workstations για
να προσφέρουν ακόµα πιο ρεαλιστική εµπειρία
στις ταινίες αλλά και στο gaming.
Business intelligence: Ακόµα περισσότερες επιχειρήσεις προσλαµβάνουν επιστήµονες για να τις
βοηθήσουν στο «data mining» για στρατηγικές
marketing και πωλήσεων, οικονοµικές αναλύσεις, έρευνα και ανάπτυξη κ.ο.κ.
Για το κανάλι συνεργατών τόσο στα ολοκληρωµένα συστήµατα όσο και στην αγορά των
υποσυστηµάτων, το «κλειδί» στην περίπτωση
των workstations είναι η ορθή καταγραφή ανά
τύπο application (π.χ. CAD/CAM, παρακολούθηση κ.ο.κ.). Στη συνέχεια, θα πρέπει να βοηθήσουν τους πελάτες τους να κατανοήσουν τα
οφέλη της υιοθέτησης ενός υψηλών επιδόσεων
workstation.
Σύµφωνα τώρα µε το Future Market Insights, τα
παγκόσµια έσοδα όσον αφορά τα workstations
αναµένεται να αυξηθούν, µε µέσο ετήσιο όρο
ανάπτυξης 9,8% κατά τη διάρκεια της περιόδου
2016-2026. Οι βασικοί λόγοι της ανάπτυξης αυτής
είναι η ανανεωµένη ζήτηση για 3D animation
software και η αυξηµένη ζήτηση των συστηµάτων
αυτών για µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών.
Πιο συγκεκριµένα, σε παγκόσµιο επίπεδο, το
segment των tower workstations από πλευράς
αξίας είναι σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο των
άλλων segments. Αυτό οφείλεται στην αυξηµένη
ζήτηση για tower workstations σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες για end-user εφαρµογές,
όπως είναι η δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου
(DCC), οικονοµικές/χρηµατιστηριακές δραστηριότητες, software engineering και άλλους εµπορικούς σκοπούς.
Παγκοσµίως, το segment των Windows
workstation από πλευράς αξίας σε παγκόσµιο
επίπεδο είναι σηµαντικά υψηλότερο σε σύγκριση
µε το µερίδιο που κατέχουν τα λειτουργικά Linux.
Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ισχυρή ζήτηση

Windows workstations για δηµιουργία ψηφιακού
περιεχοµένου και περιεχοµένου εικονικής πραγµατικότητας (VR) στον κλάδο της εκµετάλλευσης
αερίου και πετρελαίου, σε εκείνον της µηχανολογίας και του software engineering. Το Windows
workstations segment αναµένεται να κερδίσει
1,5% ως το 2026 σε σύγκριση µε εκείνο του 2016,
το οποίο αντιστοιχεί σε µερίδιο αξίας 92,2% ως το
2026.
Η αυξηµένη ζήτηση για mobile και all-in-one
workstations οδηγεί την ανάπτυξη της αγοράς
workstations. Τα All-in-one workstations προσφέρουν καινοτόµο σχεδιασµό για high-end χρήστες, ώστε να ανταποκριθούν σε όλα τα είδη των
επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών αναγκών.
Η αυξηµένη ζήτηση για 3D animation software
και για workstations για ευρεία γκάµα εφαρµογών, αναµένεται να εκτοξεύσει την αγορά
των workstations. Η ευρεία υιοθέτηση του 3D
animation software θα οδηγήσει στην αυξηµένη
ζήτηση για εξελιγµένες εφαρµογές, όπως είναι το
CAD, για την ανάπτυξη 3D animated προϊόντων.
Οι εφαρµογές αυτές µπορούν να τρέξουν απρόσκοπτα σε workstations, οπότε η ανάγκη για συσκευές του είδους έχει αντίστοιχα αυξηθεί. Η αύξηση στη χρήση του 3D animation software στους
κλάδους της µεταποίησης, της αρχιτεκτονικής, του
σχεδιασµού και των κατασκευών θα ενισχύσει τη
ζήτηση για workstations σε όλο τον πλανήτη.
Το 2014 η παγκόσµια αγορά 3D animation είχε
αξία 21,1 δις δολαρίων και η αγορά αυτή αναµένεται να επεκταθεί µε µέσο ετήσιο όρο ανάπτυξης
του 8,1% κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2026. Από γεωγραφικής πλευράς, η Βόρεια Αµερική είναι
η ταχύτερα αναπτυσσόµενη αγορά για τεχνολογία
3D animation, κάτι που οφείλεται στην αυξηµένη
ζήτηση για workstations στους καταναλωτές στην
περιοχή.
Επί του παρόντος, τα workstations χρησιµοποιούνται σε πολλούς κλάδους στις αναπτυσσόµενες χώρες για εργασίες που ποικίλουν από τις
ιατρικές διαγνώσεις ως τα οικονοµικά µοντέλα.
Τα workstations έχουν αναδειχθεί σε προτιµητέα
προεπιλογή για µηχανικούς, αναλυτές, δηµιουργούς περιεχοµένου και άλλους επαγγελµατίες,
χάρη στην αυξανόµενη απαίτηση για υψηλού επιπέδου επιδόσεις, data integrity και visualization.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη ζήτηση
για workstations στον επαγγελµατικό και επιχειρηµατικό κόσµο.
Το εξειδικευµένο engineering software, όπως
είναι το computer-aided engineering (CAE)
software, το computer-aided designing (CAD),
το electronic design automation (EDA) software,
το computer-aided manufacturing (CAM) και
architecture και το construction (AEC) software
απαιτούν πολλαπλούς επεξεργαστές και υψηλής
ταχύτητας ικανότητα για data rendering, τα οποία
δεν υποστηρίζονται από τα PCs. Ως αποτέλεσµα, η
απαίτηση για εξελιγµένα συστήµατα workstations
αυξάνεται προκειµένου να τρέξουν αποτελεσµατικά το δεδοµένο software. Ως εκ τούτου, ο κλάδος
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της µηχανολογίας καταλαµβάνει πολύ µεγάλο
µερίδιο στην αγορά των workstations, δίνοντας
περαιτέρω ώθηση στη συνολική αγορά των συσκευών αυτών.
Η παγκόσµια αγορά των workstations κατηγοριοποιείται µε βάση το προϊόν, το λειτουργικό σύστηµα, την εφαρµογή και την περιοχή.
Βάσει του προϊόντος, η αγορά των workstations
διαφοροποιείται σε tower workstation, mobile
workstation, rack workstation, blade workstation
και all-in-one workstation. Μεταξύ αυτών, τα
tower workstations χρησιµοποιούνται για οικονοµικά µοντέλα και επιστηµονικές εφαρµογές.
Τα mobile workstations είναι κατάλληλα για
mobile 3D design, επιστηµονικές εργασίες και
δηµιουργία multimedia. Τα rack workstations
λειτουργούν ως servers µε αποθηκευτικό χώρο
και επιπρόσθετες δυνατότητες επιδόσεων, ενώ τα
blade workstations χρησιµοποιούνται για disaster
recovery και εφαρµογές data security.
Τα έσοδα των mobile workstations αναµένεται
να αυξηθούν κατά µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης
της τάξης του 10,4% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2026. Στη βάση του λειτουργικού
συστήµατος, η αγορά workstation διαχωρίζεται
σε Windows, Linux, και Unix. Το µερίδιο των

Η αυξημένη ζήτηση για mobile και
all-in-one workstations οδηγεί την
ανάπτυξη της αγοράς workstations. Τα
All-in-one workstations προσφέρουν
καινοτόμο σχεδιασμό για high-end χρήστες, ώστε να
ανταποκριθούν σε όλα τα είδη των επαγγελματικών
και επιχειρηματικών αναγκών.
Windows workstations αναµένεται να αυξηθεί
µε µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του
9,9% κατά τη διάρκεια της περιόδου. Από πλευράς
εφαρµογών η παγκόσµια αγορά workstations
διαφοροποιείται στα εξής segments: Δηµιουργία
ψηφιακού περιεχοµένου, Οικονοµία/ Χρηµατιστηριακά, Μηχανολογία, Software engineering και
άλλες εµπορικές εφαρµογές. Το µερίδιο εσόδων
από το segment της δηµιουργίας ψηφιακού
περιεχοµένου αναµένεται να επεκταθεί µε µέσο
ετήσιο όρο ανάπτυξης 11,6%, κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής.
Με βάση την περιοχή, η αγορά του workstation

διαχωρίζεται στη Βόρεια Αµερική, Λατινική Αµερική, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Βόρεια Αµερική
και η Δυτική Ευρώπη αναµένεται να διατηρήσουν
την πρωτιά στην αγορά αυτή τα επόµενα χρόνια.
Μεταξύ των επιµέρους αγορών, η αγορά MEA
αναµένεται να έχει ακόµα µεγαλύτερη αύξηση,
επεκτεινόµενη µε µέσο ετήσιο όρο αύξησης που
θα ξεπεράσει το 10,7% κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Τα έσοδα από την αγορά της Βόρειας
Αµερικής και της Δυτικής Ευρώπης αντιστοιχούσαν στο 68,2% των παγκοσµίων εσόδων της
αγοράς workstations το 2017. Κάποιοι από τους

HP Workstations: Βασιστείτε επάνω τους
H HP σχεδιάζει και κατασκευάζει τους πιο ισχυρούς
και αξιόπιστους επαγγελµατικούς υπολογιστές του
πλανήτη. Σε στενή συνεργασία µε τους καλύτερους
κατασκευαστές hardware και software, η HP
εξασφαλίζει την καλύτερη εµπειρία και απόδοση µε
τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες
σε κάθε κλάδο, είτε πρόκειται για 3D rendering και
animation, είτε για data analytics και προηγµένες
εφαρµογές AI και machine learning.
Η οικογένεια των HP Workstations καλύπτει όλα τα
form factors, από mobile και SFF, µέχρι mini και
tower.
Η δύναµη του Z
Τα πιο προηγµένα workstations που µπορεί να βρει
µια εταιρεία σήµερα για να καλύψει τις ανάγκες
της τώρα και στο µέλλον είναι της σειράς Z. Κάθε
κλάδος έχει τις δικές του προκλήσεις σε ότι αφορά
το workflow. Η σειρά των Z Workstations διαθέτει
µοντέλα που καλύπτουν κάθε ανάγκη και είναι
πιστοποιηµένα από τους κορυφαίους vendors
λογισµικού.
Το «µικρό» µοντέλο της σειράς, το Z2 Mini
είναι το πιο µικρό workstation της αγοράς και
έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βιοµηχανία της
σχεδίασης γραφικών και CAD. Με ευέλικτες
επιλογές διαµόρφωσης και deployment µέσα
στην επιχείρηση, ο Z2 Mini αποτελεί την προφανή

PUBLI

Άρθρο εκ µέρους της HP

Το πιο ισχυρό workstation του πλανήτη είναι το
HP Z8. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο σύστηµα,
ειδικά βελτιστοποιηµένο για εργασίες που απαιτούν
επεξεργαστική ισχύ επιπέδου υπερυπολογιστή,
όπως το simulation, το 8K video editing και το
machine learning.

επιλογή για τον σύγχρονο χώρο εργασίας.
Τη σειρά Z2 συµπληρώνει ο HP Z2 Small
Form Factor. Πρόκειται για τον πιο ισχυρό SFF
workstation της αγοράς, ο οποίος µπορεί να
ανταπεξέλθει µε ευκολία σε single και multithreaded εφαρµογές. Με σχεδόν απεριόριστες
επιλογές διαµόρφωσης, ο Z2 SFF είναι η τέλεια
επιλογή για αρχιτεκτονικά γραφεία, βιοµηχανικό
σχεδιασµό και OEMs.
Η σειρά Tower, ξεκινά µε τα HP Z2 και Z4 Tower.
Πρόκειται για πανίσχυρα workstations, που
απευθύνονται στην αγορά Building Information
Modeling (BIM) και 3D CAD.
Ο HP Z6 Tower είναι το τέλειο workstation για VFX
και 3D rendering. Με επεξεργαστές Intel Core i9 και
υποστήριξη για επαγγελµατικές κάρτες γραφικών,
τα workstations αυτά είναι σε θέση να δώσουν
ζωή στην εικονική πραγµατικότητα.

HP Zbook – Οι φορητοί
«υπερυπολογιστές» που χρειάζεστε
Η σειρά των mobile workstations της HP, έχει
σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της
κάθε επιχείρησης, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις
και αξιοπιστία, ενσωµατώνοντας τις νεότερες
καινοτοµίες και τις κορυφαίες τεχνολογίες σε
φορητή µορφή.
Η σειρά περιλαµβάνει τα µοντέλα Zbook x2, το πιο
ισχυρό detachable PC της αγοράς, το προηγµένο
convertible Zbook Studio x360, το Zbook Studio µε
την πιο φωτεινή οθόνη 4Κ που έχετε δει ποτέ και τα
Zbook 14U & 14U, 15, 15v και Zbook 17.
Υπάρχει ένα Zbook για κάθε workflow.
Όλα τα workstations της HP προσφέρουν
προηγµένα εργαλεία προστασίας ξεκινώντας από το
BIOS και φτάνοντας στο λειτουργικό σύστηµα, ενώ
είναι κατασκευασµένα από τα πιο κορυφαία υλικά,
προσφέροντας απρόσκοπτη λειτουργία σε κάθε
περιβάλλον και συνθήκες.
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Παράγοντες ανάπτυξης και προκλήσεις
Σύµφωνα πάλι µε την εταιρεία ερευνών Research
Nester, η παγκόσµια αγορά των workstation
αναµένεται να είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ.
Όπως είδαµε, τα workstations διαφοροποιούνται
σηµαντικά σε σχέση µε τα κοινά υπολογιστικά
συστήµατα καθώς τρέχουν πολλαπλά λειτουργικά
συστήµατα και ενσωµατώνουν SSDs και τελευταίας τεχνολογίας επεξεργαστές και GPUs.
Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής παίζει η αυξηµένη απαίτηση για animation
software, δικτύωση και γραφικά κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου ως το 2023.
Κάποια από τα πλέον ενδιαφέροντα trends που
θα εµφανιστούν µέσα στα ερχόµενα χρόνια περιλαµβάνουν τη µετακίνηση των χρηστών PC και
Apple Mac στα workstations, την ταχεία αύξηση
στη ζήτηση των virtual workstations, την αυξηµένη ζήτηση για tower workstations σε ψηφιακές εφαρµογές και τέλος την υψηλή ζήτηση για
mobile workstations στον κλάδο του software
engineering.
Τα σχεδιασµένα µε workstations προϊόντα έχουν
αποδειχθεί εξαιρετικά δηµοφιλή στους κλάδους

Ο συνδυασμός βελτιωμένων
επιδόσεων των workstations, η ευρεία
διαθεσιμότητα των υψηλής ταχύτητας
δικτύων, η κυριαρχία των cloud
υπηρεσιών και η αυξημένη ασφάλεια δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για την υιοθέτησή τους
από τις επιχειρήσεις.
των γραφικών και του animation. Η αυξηµένη
παγκόσµια υιοθέτηση του CAD για 3D animation
στους κλάδους των κατασκευών και της µεταποίησης αναµένεται να εκτινάξει την παγκόσµια αγορά
workstations.
Η αυξηµένη ζήτηση για 3D animation software,
δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, networking
και γραφικών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν την παγκόσµια αγορά των
workstations. Η ανάπτυξη του 3D animation
software επηρεάζει άµεσα την παγκόσµια υιοθέτηση του CΑD στη µεταποίηση, τις κατασκευές, την
αρχιτεκτονική και στον σχεδιασµό. Δεδοµένου πως
ο εξοπλισµός των workstations είναι εξαιρετικά απαιτητικός, ειδικά για 3D animation software, είναι
επόµενο πως η αγορά αυτή επηρεάζει άµεσα την
ανάπτυξη εκείνης των worksations σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Η αυξηµένη ζήτηση για mobile workstations και
all-in-one workstations, οφείλεται σε µια ευρεία
ποικιλία εφαρµογών που αναµένεται να δώσουν
ώθηση στην παγκόσµια αγορά workstations. Επιπλέον, µιας και τα workstations χρησιµοποιούνται
ευρέως στη βιοµηχανία, η αυξηµένη εκβιοµηχάνιση των αναπτυσσόµενων χωρών αναµένεται να
συνεισφέρει και αυτή στην ανάπτυξη της παγκόσµιας αγοράς των workstations.

Από την άλλη πλευρά, τα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα για αντικατάσταση των συσκευών, η τακτική συντήρηση και ο αυξηµένος ανταγωνισµός
από εναλλακτικές πλατφόρµες που προσφέρουν
υψηλής ποιότητας επιδόσεις, είναι κάποιοι από
τους σηµαντικότερους λόγους, οι οποίοι µπορεί να
επιβραδύνουν σχετικά τον ρυθµό της παγκόσµιας
αγοράς workstation.
Μέγεθος αγοράς και προβλέψεις
Η παγκόσµια αγορά workstation αναµένεται να
παρουσιάσει µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης κατά 9,8% κατά την περίοδο 2016-2023. Το τµήµα
mobile workstation αναµένεται να παρουσιάσει
το υψηλότερο µερίδιο στην αγορά workstations
µε εκτιµώµενο µερίδιο 23% στο τέλος του 2016,
ενώ αναµένεται να επεκταθεί µε µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης 6% κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής.
Το all-in-one workstation segment αναµένεται
να παρουσιάσει ένα υψηλότερο µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης σε σύγκριση µε το τµήµα mobile
workstation. Από πλευράς περιοχών, η Βόρεια
Αµερική αναµένεται να κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά workstations µε σηµαντικό µερίδιο
40%, ακολουθούµενη από το 22,5% της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής ως το 2023. TCP
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βασικούς παίκτες της αγοράς workstation είναι οι
HP, Dell, Lenovo, Fujitsu και NEC.
Ένα ακόµα ενδιαφέρον σηµείο είναι το γεγονός
πως συσκευές Mac Pro και PCs µένουν πίσω
στον ανταγωνισµό στη Βόρεια Αµερική, καθώς
πανίσχυρα νέα workstations από τις HP, Lenovo
και Dell που ενσωµατώνουν εξελιγµένη τεχνολογία κερδίζουν συνεχώς δηµοτικότητα. Νέα, εξελιγµένα workstations για επαγγελµατικές εφαρµογές, επεξεργασία video και δηµιουργία περιεχοµένου VR για headsets, συµπεριλαµβανοµένων
των HTC Vive και Oculus Rift κερδίζουν σε και
αυτά σε δηµοτικότητα. Οι υψηλές επιδόσεις και οι
δυνατότητες επεξεργασίας των workstations συνεισφέρουν στη δηµοτικότητά τους στις ΗΠΑ.

Workstations

Πού απευθύνονται τα workstations;
Αφού εξετάσαµε αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και
την αγορά των workstations, καλό θα είναι οι συνεργάτες να γνωρίζουν ποιοι είναι συγκεκριµένα οι
κλάδοι και οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη την
ισχύ και τις επιδόσεις των συστηµάτων αυτών.

• Σχεδιασµός και προσοµοίωση: Προγράµµατα Mechanical Computer Aided Design (MCAD),
Computer Aided Engineering (CAE) και Electronics
Computer Aided Design (ECAD), στους κλάδους
αυτοκινητοβιοµηχανιών, αεροναυτικής, αλλά και
βιοµηχανικού σχεδιασµού για την παραγωγή πρωτοτύπων.

• Περιπτώσεις «power office»: Πρόκειται για
επιχειρήσεις που εκτελούν καθηµερινά απαιτητικές
εργασίες. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται ο σχεδιασµός Web, γραφικών και βίντεο (µε προγράµµατα
όπως τα Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects,
Premier), η διαχείριση µεγάλων βάσεων δεδοµένων και φύλλων εργασιών (µε το Microsoft Office
Suite), αλλά και εκεί που απαιτείται υψηλός βαθµός
συνεργασίας µε εταιρείες engineering (software
γραφικών ή διαχείρισης βάσης δεδοµένων).

• Ψυχαγωγία και Digital Content Creation
(DCC): Για χρήση σε µη γραµµική επεξεργασία βίντεο, rendering, animation και γραφιστικές τέχνες.
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• Οικονοµικού τύπου εφαρµογές: Υποστήριξη
πολλαπλών οθονών, ώστε να είναι διαθέσιµη η µέγιστη ποσότητα πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο,
διασφαλίζοντας για την επιχείρηση τη συνεχή επαφή µε τις αγορές.
• Αρχιτεκτονική, µηχανική και κατασκευές: Ο
σχεδιασµός των projects στους κλάδους αυτούς
συνήθως πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια εξειδικευµένων workstations. Έτσι, οι πελάτες αλλά και
οι µηχανικοί θα µπορούν να έχουν στη διάθεσή
τους το αποτέλεσµα προτού προχωρήσουν σε εργασίες, χάρη στο φωτο-ρεαλιστικό rendering.

PUBLI

Lenovo ThinkStation P
& ThinkPad P Series
Παραγωγικότητα, δηµιουργικότητα και καινοτοµία σε νέα επίπεδα!
Παραδοσιακά η Lenovo έχει στραµµένο το βλέµµα
της στην ισχύ, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία σε
κάθε υπολογιστή της οικογένειας Think που σχεδιάζει. Συνδυάζοντας κορυφαία υποσυστήµατα µε
πρωτοποριακό σχεδιασµό και υλικά κατασκευής,
τα workstations της Lenovo των σειρών ThinkPad
και ThinkStation ανεβάζουν τον πήχη των επιδόσεων ακόµα πιο ψηλά, για να προσφέρουν την
ισχύ που απαιτείται στην αντιµετώπιση και των πιο
απαιτητικών εργασιών.
Η «ωµή» ισχύς απαιτεί και σωστή ψύξη. Για το
σκοπό αυτό, η Lenovo έχει σχεδιάσει τις µοναδικές λύσεις Tri-Channel για τα tower και Flex
Performance στα notebooks προκειµένου τα
workstations της να λειτουργούν στο µέγιστο των
δυνατοτήτων τους, ενώ παράλληλα το εσωτερικό
να διατηρείται δροσερό αποφεύγοντας την υπερθέρµανση, αυξάνοντας έτσι το χρόνο ζωής του
hardware.

Σχεδιαστική φιλοσοφία από άλλον… πλανήτη
Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές προϊόντων και λογισµικού, επαγγελµατίες του οικονοµικού κλάδου, της
ιατρικής και των κατασκευών, χρειάζονται υψηλή
απόδοση, ευκολία χρήσης και αξιοπιστία προκειµένου να µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους
απρόσκοπτα. Τα workstations της Lenovo, όπως
τα ThinkStation P Series, σχεδιάζονται εξαρχής
έχοντας ως βασικό στόχο να προσφέρουν στους
επαγγελµατίες αυτό ακριβώς που χρειάζονται. Με
έξυπνο και modular σχεδιασµό, οι αναβαθµίσεις
πραγµατοποιούνται αβίαστα, υποστηρίζοντας απεριόριστες δυνατότητες διαµορφώσεων.
Οι επεξεργαστές τελευταίας γενιάς Intel Xeon
σε συνδυασµό µε τις κάρτες γραφικών NVIDIA
Quadro και την πιστοποίηση ISV από τους ηγέτες
του business software, µπορούν να µετατρέψουν
µια ιδέα σε πραγµατικότητα!
Ας δούµε πιο αναλυτικά τις σειρές Lenovo
ThinkStation & ThinkPad P Series.
ThinkStation P Series
Στην κορυφή της σειράς ThinkStation P, βρίσκεται το µοντέλο P920 το οποίο άνετα θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί ως ένας υπερυπολογιστής σε

8ης γενιάς επεξεργαστές Intel Xeon και Core,
κάρτα γραφικών NVIDIA Quadro, 64GB µνήµη και
4TB NVMe SSD αποθηκευτικός χώρος σε ένα σασί 18,4 χιλιοστών, µε βάρος µόλις 1,7kg δεν είναι
κάτι που βλέπεις κάθε µέρα. Κι όµως, η Lenovo
τα κατάφερε!

µορφή tower. Το σύστηµα εξοπλίζεται µε τους τελευταίας γενιάς πολυπύρηνους επεξεργαστές Intel
Xeon, έως δύο κάρτες γραφικών NVIDIA RTX 6000
και µπορεί να «σηκώσει» οποιαδήποτε workload
όπως rendering, εξοµοίωση, deep learning, AI σε
απαιτητικούς κλάδους όπως CAD, CAM, Media,
R&D, ενέργειας κ.λπ.
Το µοντέλο ThinkStation P720 εστιάζει στην επεξεργασία γραφικών και τη ισχυρή µνήµη, απευθυνόµενο στη βιοµηχανία της δηµιουργίας ψηφιακού
περιεχοµένου και CAD.
Μια άλλη απαιτητική βιοµηχανία είναι οι αρχιτέκτονες και οι κατασκευαστές. Για αυτή την κατηγορία επαγγελµατιών, η Lenovo διαθέτει το µοντέλο
ThinkStation P520. Πρόκειται για ένα workstation
που διαθέτει ισχυρή επεξεργαστική ισχύ για να
ανταπεξέλθει σε κάθε εργασία από πολύπλοκη 3D
µοντελοποίηση µέχρι εικονική πραγµατικότητα.
Entry-level µε επιδόσεις high-end µόνο η Lenovo
θα µπορούσε να προσφέρει. Τα ThinkStation
P520c και P330 είναι δυο προσιτά workstations
µε πανίσχυρα χαρακτηριστικά, πιστοποίηση ISV,
αξιόπιστα για χρήση σε οποιοδήποτε απαιτητικό
περιβάλλον.
Τέλος, το ThinkStation P330 Tiny αποτελεί το µικρότερο workstation του κόσµου. Πρόκειται για
ένα ευέλικτο και µικρό σε µέγεθος σύστηµα στο
οποίο η Lenovo έχει «στριµώξει» κορυφαία χαρακτηριστικά, όπως επεξεργαστή έως 8ης γενιάς
Intel Core i7, κάρτα γραφικών έως NVIDIA Quadro
P1000 και µνήµη έως 32GB DDR4.
ThinkPad P Series
Η αγορά των mobile workstations αυξάνεται µε
µεγάλο ρυθµό και η Lenovo διαθέτει φορητά συστήµατα που µπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη
σε όλες τις απαιτητικές βιοµηχανίες.
Στην ερώτηση «ισχύς ή φορητότητα;» η Lenovo
απαντά «και τα δύο» µε το ThinkPad P1. Πρόκειται
για ένα πανίσχυρο φορητό σύστηµα ενισχυµένο µε
ανθρακονήµατα και hardware που εντυπωσιάζει:

Το ThinkPad P72 απευθύνεται σε µια ευρεία
γκάµα βιοµηχανιών µε ιδιαίτερα αυξηµένες ανάγκες, όπως οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού
αερίου, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, ή οι εταιρείες
του χρηµατοπιστωτικού χώρου. Πρόκειται για
ένα φορητό σύστηµα, εφάµιλλης ισχύος ενός
desktop. Το 17 ιντσών σασί του περιλαµβάνει
τους τελευταίους επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel
Xeon και Core και τα πιο ισχυρά γραφικά Nvidia
Quadro, έως P5200. Με χωρητικότητα αποθήκευσης έως 6TB, 128GB µνήµης και 16GB µνήµης
Intel Optane, οι χρήστες δεν έχουν πλέον κανένα
εµπόδιο στη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδοµένων.
Το ThinkPad P52 θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των mobile workstations, συνδυάζοντας την
κληρονοµιά της ποιότητας κατασκευής ThinkPad
και της πρωτοποριακής τεχνολογίας. Είναι ένα
ευέλικτο σύστηµα, αλλά συνάµα αρκετά ισχυρό
για να προσφέρει αυξηµένες επιδόσεις στα ISV
workflows, όπως δηµιουργία περιεχοµένου AR
και VR ή η ανάπτυξη εφαρµογών AI. Διαθέτει
οθόνη 4Κ UHD και κορυφαία συστήµατα προστασίας των δεδοµένων.
Για τους επαγγελµατίες που βρίσκονται συνεχώς
σε κίνηση, αλλά επιθυµούν ένα ισχυρό φορητό
σύστηµα, το ThinkPad P52s είναι το ιδανικό
mobile workstation σε µέγεθος ultrabook. Διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά σε µόλις 20 χιλιοστά
πάχος προσφέροντας απαράµιλλη σχεδίαση και
φορητότητα, χωρίς συµβιβασµούς στις επιδόσεις.
Βρείτε το workstation που ταιριάζει στις δικές
σας ανάγκες στο www.thinkworkstations.com.

Microsoft 365
Παραγωγικότητα. Συνεργασία. Ασφάλεια.

Το Microsoft 365 είναι μια ολοκληρωμένη, έξυπνη λύση, που συνδυάζει
τα καλύτερα στοιχεία του Oﬃce 365 και των Windows 10, με ενσωματωμένες
λύσεις για ασφάλεια εν κινήσει.

Απελευθερώνει τη δημιουργικότητα
Δημιουργήστε συναρπαστικό περιεχόμενο με έξυπνες εφαρμογές. Εργαστείτε με φυσικό τρόπο,
με γραφή, φωνητική επικοινωνία και αφή. Απεικονίστε πληροφορίες με νέους τρόπους.
Συνδέστε την εμπειρία μεταξύ συσκευών.

Σχεδιασμένο για ομαδική εργασία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγιο με το Outlook. Κλήσεις βίντεο, ομιλίας και chat με το
Microsoft Teams και το Skype. Συνδεθείτε με άτομα, περιεχόμενο και εφαρμογές με το SharePoint.
Δικτυωθείτε σε όλο τον οργανισμό με το Yammer. Συντάξτε από κοινού με το Oﬃce 365.

Ενοποιημένο για απλότητα
Σύγχρονη εμπειρία επιφάνειας εργασίας. Ευέλικτη διαχείριση συσκευών. Ενοποιημένα εργαλεία
διαχείρισης χρηστών, συσκευών και πληροφοριών. Ενσωματωμένες λύσεις συμμόρφωσης.

Έξυπνη ασφάλεια
Διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης. Προστασία πληροφοριών. Προστασία από απειλές.
Διαχείριση ασφάλειας. Επιτάχυνση της συμμόρφωσης με GDPR.

Μάθετε περισσότερα για το Microsoft 365
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IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker

Πτώση κατά 8,6% καταγράφει
η αγορά των tablet το 3Q18
Σύµφωνα µε την IDC, η παγκόσµια αγορά tablet µειώθηκε κατά 8,6% το τρίτο τρίµηνο του 2018 µε τα πωληθέντα
τεµάχια να ανέρχονται σε 36,4 εκατοµµύρια. Τα απλά tablets αντιπροσώπευαν την πλειονότητα της αγοράς µε 31,6
εκατοµµύρια µονάδες, µειωµένα κατά 7,9% από το προηγούµενο έτος. Οι αποσπώµενες συσκευές (detachables)
υποχώρησαν επίσης κατά 13,1% από το προηγούµενο έτος, αντιπροσωπεύοντας 4,8 εκατοµµύρια τεµάχια.

Σ

ύµφωνα µε τους αναλυτές της IDC, η
συγκεκριµένη αγορά δεν κατάφερε
να σηµειώσει την ανάπτυξη που
προσδοκούσαν οι κατασκευαστές,
η οποία µειώνεται συνεχώς από
το τέλος του 2016. Στο σηµείο αυτό
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρόσφατη ανακοίνωση των νέων iPad της Apple τον περασµένο
Οκτώβριο, αλλά και των νέων Surface Pro της
Microsoft θα έχει ως αποτέλεσµα η αγορά να «γυρίσει» µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Επιπλέον, οι κατασκευαστές είναι περισσότερο
προσηλωµένοι στην κατηγορία των convertibles,
κάτι που θα επηρεάσει τελικά την αγορά των αποσπώµενων συσκευών.
Τα πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ότι η αγορά
των tablets ακολουθεί την παραδοσιακή αγορά
των PCs περισσότερο από ποτέ. Οι δύο αγορές
όχι µόνο κινούνται συγχρονισµένα, αλλά τα µειούµενα περιθώρια και η συνολική πτώση έχει
οδηγήσει τις πέντε κορυφαίες εταιρείες να κερδίσουν µεγαλύτερο µερίδιο, καθώς πολλοί OEMs
είτε έχουν εξέλθει από το χώρο, είτε τον αντιµετωπίζουν µε πολύ χαµηλότερη προτεραιότητα.
Ακόµη και µεταξύ των κορυφαίων 5 εταιρειών,
η Apple (και σε µικρότερο βαθµό η Samsung)
είναι ίσως η µοναδική εταιρεία που συνεχίζει να
επενδύσει σε µεγάλο βαθµό στην καινοτοµία και
το marketing προϊόντων, γεγονός την κάνει να
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

Οι top 5 κατασκευαστές
Η Apple συνέχισε να ηγείται της αγοράς tablet µε
σχεδόν διπλάσιες πωλήσεις του πλησιέστερου
ανταγωνιστή της και µερίδιο αγοράς 26,6% έναντι
25,9% του 3Q17. Το ανανεωµένο iPad µε υποστήριξη Pencil που ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου,
συνέχισε να αυξάνει τον όγκο παρόλο που δεν
µπόρεσε να διατηρήσει την ίδια δυναµική από το
τρίτο τρίµηνο του 2017, καθώς ήταν η πρώτη
φορά που η Apple κυκλοφόρησε iPad χαµηλότερου κόστους. Το iPad Pro σηµείωσε πτώση
σε ετήσια βάση, αναµένοντας την ανανέωση του
µοντέλου στις αρχές του τέταρτου τριµήνου, γεγονός που σηµατοδοτεί την άνοδο της Apple στα
τέλη του έτους.
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Top 5 κατασκευαστές tablet – Μερίδια αγοράς 3Q18

Η Samsung διατήρησε τη θέση της ως ο δεύτερος
κορυφαίος κατασκευαστής tablet µε µερίδιο αγοράς 14,6%, παρά τη συνολική κάµψη του έτους (11,4%). Το detachable µοντέλο της εταιρείας (Galaxy
TabPro S) αυξήθηκε µε µέτριο ρυθµό, ωστόσο η
αύξηση αυτή αντισταθµίστηκε από τις συνεχιζόµενες µειώσεις της κατηγορίας των απλών tablets. Η
Samsung συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στα τµήµατα
χαµηλής και µεσαίας αγοράς, καθώς οι ανταγωνιστές της προσφέρουν tablets σε χαµηλότερες τιµές.
Η Amazon.com κατέλαβε την τρίτη θέση στο τρίτο
τρίµηνο του έτους ξεπερνώντας τις Huawei και
Lenovo. Το µερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέρχεται
σε 12% µε 4,4 εκατοµµύρια τεµάχια και οριακή µείωση 0,4% σε σχέση µε πέρυσι.
Η Huawei ήταν η µόνη εταιρεία µεταξύ των 5 κορυφαίων της κατηγορίας που παρουσίασε αύξηση
των πωλήσεων tablets σε ετήσια βάση το τρίτο
τρίµηνο του 2018. Το µερίδιο αγοράς της εταιρείας
ανέρχεται σε 8,9% µε 3,2 εκατοµµύρια τεµάχια που
αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης των 7,1% σε
σχέση µε το 3Q17. Οι αγορές µε τη µεγαλύτερη άνο-

δο για την εταιρεία ήταν η Ευρώπη και η Λατινική
Αµερική.
Η Lenovo βρίσκεται στην πέµπτη θέση µε µερίδιο
αγοράς 2,3% και 2,3 εκατοµµύρια µονάδες το τρίτο
τρίµηνο του 2018, σηµειώνοντας µείωση σχεδόν
25% σε σχέση µε πέρυσι (µερίδιο αγοράς 7,7%). Η
εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε µεγάλο βαθµό στην
επέκταση της παραδοσιακής αγοράς υπολογιστών
και ενώ ανακτά µε επιτυχία την κορυφαία θέση σε
αυτή την αγορά, η εταιρεία έπεσε στην πέµπτη θέση
στην αγορά tablets κατά τη διάρκεια του τριµήνου.
TCP
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Πανελλήνια έρευνα ηλεκτρονικού εµπορίου

Τι αγοράζουν οι
Έλληνες ηλεκτρονικά;
Στο πλαίσιο της εβδοµάδας ηλεκτρονικού εµπορίου ολοκληρώθηκε η ετήσια πανελλήνια έρευνα ηλεκτρονικού
εµπορίου B2C που διεξήγαγε ο ΣΕΛΠΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ELTRUN) του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτρονικού Εµπορίου (GRECA).

H

έρευνα διεξήχθη µε on-line
ερωτηµατολόγιο την περίοδο
Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2018 µε
την συµµετοχή 1.512 καταναλωτών και πραγµατοποιείται τα
τελευταία 10 χρόνια στο πλαίσιο
της εβδοµάδας ηλεκτρονικού εµπορίου.
Ας δούµε πιο αναλυτικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας:

Στην πρώτη θέση των επιλογών η
διαµονή
Οι top κατηγορίες on-line αγορών αφορούν τουρισµό/ταξίδια, έτοιµο φαγητό, ένδυση, εξοπλισµός
Η/Υ και ηλεκτρικές συσκευές. Συγκεκριµένα,
στην ερώτηση σε ποιες κατηγορίες προϊόντων/
υπηρεσιών πραγµατοποιήσατε τουλάχιστον µια
αγορά µέσω Internet την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2018, η «διαµονή σε καταλύµατα»
κατατάχθηκε πρώτη µε το 50% των απαντήσεων.
Την top δωδεκάδα συµπλήρωσαν: ταξιδιωτικές
υπηρεσίες (46%), έτοιµο φαγητό (43%), ένδυση/υπόδηση (42%), εξοπλισµός Η/Υ (41%), ηλεκτρονικές
συσκευές (40%), εισιτήρια για εκδηλώσεις (39%),
βιβλία (37%), οικιακά είδη (36%), είδη φαρµακείου
(30%), προσωπική φροντίδα (30%) και ασφάλειες
(26%). Στις κορυφαίες αυτές κατηγορίες δεν υπήρχαν σηµαντικές διάφορες στις κατατάξεις σε σχέση
µε το 2017 µε εξαίρεση την σηµαντική αύξηση
για την ‘παραγγελία έτοιµου φαγητού’ λόγω των
σηµαντικών επενδύσεων που έγιναν στον τοµέα
αυτό σε ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και σε κανάλια
διανοµής και εξυπηρέτησης.
Στην αντίστοιχη ερώτηση για τουλάχιστον µια online αγορά τον τελευταίο µήνα στις κορυφαίες επιλογές βρέθηκαν τα είδη υπόδησης/ένδυσης και τα
βιβλία, που δικαιολογείται από της συγκεκριµένη
περίοδο που διεξάγεται η έρευνα (αρχή της σχολικής χρονιάς).

Οι Έλληνες προτιµούν τα εγχώρια
ηλεκτρονικά καταστήµατα
Το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι κάνει πάνω από το 80% των on-line αγορών του από ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα, σηµαντική εξέλιξη
αφού το 2016 µόνο το 60% των καταναλωτών είχε
την αντίστοιχη συµπεριφορά. Αυτό σχετίζεται µε τον
αριθµό των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστηµάτων που λειτουργούν αλλά και τις ολοκληρωµένες

υπηρεσίες που προσφέρουν. Με βάση εκτιµήσεις
του GRECA, στην Ελλάδα λειτουργούν 7.000 εταιρίες µε ψηφιακό κανάλι πώλησης ενώ το σήµα
πιστοποίησης TrustMark που παρέχει ο GRECA
µε την επιστηµονική υποστήριξη του ELTRUN το
έχουν πάρει ήδη 160 ηλεκτρονικά καταστήµατα.
Βέβαια το 43% συνεχίζει να αγοράζει από ξένα
ηλεκτρονικά καταστήµατα, έστω και περιστασιακά,
µε κυρίους λόγους τις φθηνές τιµές (47%) και την
διαθεσιµότητα των προϊόντων (39%).

Ανάπτυξη 15-20% της ελληνικής
on-line αγοράς το 2018
Το 2018 παρατηρήθηκε σηµαντική ανάπτυξη της
ελληνικής on-line αγοράς που προσδιορίζει και
την ωριµότητα των online αγοραστών. Πιο συγκεκριµένα, το 9µηνο του 2018 παρατηρήθηκε αύξηση
του µέσου αριθµού των on-line αγορών κατά 20%
σε σχέση µε το 2017. Επίσης, το 35% των on-line
αγοραστών πραγµατοποιούν ψηφιακά 1 στις 2 συνολικές τους αγορές (από 31% το 2017)
Το µόνο ανησυχητικό στοιχείο για την µελλοντική
ανάπτυξη είναι ο αριθµός των νέων on-line αγοραστών, που στο δείγµα της έρευνας µόλις στο 1%
ξεκίνησε της διαδικτυακές αγορές το 2018. Το 41%
των on-line αγοραστών ξεκίνησε να αγοράζει διαδικτυακά πριν το 2010 ενώ το 25% την τελευταία
τριετία κυρίως λόγω της επίδρασης των capital
controls και της ανάπτυξης των ψηφιακών πληρωµών.

Σηµαντική multichannel
συµπεριφορά
Οι Έλληνες on-line αγοραστές συνεχίζουν την

πολυκαναλική τους συµπεριφορά και µάλιστα µε
αυξητικές τάσεις σε σχέση µε το 2017. Τα 2/3 των
συνολικών φυσικών τους αγορών οι Έλληνες online αγοραστές το πραγµατοποίησαν αφού έψαξαν
ή ενηµερώθηκαν on-line (από 1/2 το 2017). Αυτό
προσδιορίζει την σηµασία του ψηφιακού µάρκετινγκ ασχέτως ψηφιακού ή φυσικού καναλιού
πώλησης.
Επίσης το 1/4 των συνολικών διαδικτυακών
αγορών από τους on-line αγοραστές πραγµατοποιήθηκε αφού πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε
φυσικό κατάστηµα. Αυτό δικαιολογεί γιατί µεγάλες
αλυσίδες φυσικών καταστηµάτων άρχισαν να επενδύουν πλέον στο omnichannel εµπόριο µε την
ψηφιακή αναβάθµιση της εµπειρίας των καταναλωτών εντός του φυσικού καταστήµατος.

Ο κύριοι λόγοι online αγορών
αφορούν τις καλύτερες τιµές
Οι κύριοι λόγοι των διαδικτυακών αγορών για
τους online αγοραστές αφορά γενικά το θέµα των
τιµών/προσφορών αφού το 75% αναφέρει ότι
βρίσκουν καλύτερες τιµές το 52% επιθυµεί την
σύγκριση τιµών και το 41% ότι βρίσκουν εύκολα
νέες προσφορές.
Στην δεύτερη θέση είναι η εύρεση/γκάµα προϊόντων αφού το 47% αναφέρει ότι βρίσκει προϊόντα
που δεν υπάρχουν σε φυσικά καταστήµατα, το 38%
ότι υπάρχει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και το
37% ότι βρίσκει εύκολα προϊόντα από το εξωτερικό.
Στην τελευταία θέση βρίσκουµε λόγους που αφορούν την διαδικασία/χρόνους αφού το 33% αναφέρει την µη διαθεσιµότητα ελεύθερου χρόνου και το
24% τον καλύτερο προγραµµατισµό των αγορών.
TCP
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European IT Observatory ICT Market Report 2018/19

Αρνητική… πρωτιά
για την ελληνική αγορά ICT
Όπως προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση του European IT Observatory (EITO) ICT Market Report 2018/19, που
έδωσε στη δηµοσιότητα ο ΣΕΠΕ, µε εύρωστους ρυθµούς συνεχίζει να µεγεθύνεται η παγκόσµια βιοµηχανία
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία τόσο το 2018, όσο και το 2019, αναµένεται να
καταγράψει θετικό πρόσηµο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παγκόσµια ανάπτυξη. Η εικόνα της ελληνικής
αγοράς, ωστόσο, δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, καθώς από τις 35 χώρες που εξετάζονται στην µελέτη του EITO
µόνο η Ελλάδα αναµένεται να παρουσιάσει αρνητικό πρόσηµο το 2019.

Σ

ε παγκόσµιο επίπεδο, όπως συνέβη
και τα προηγούµενα χρόνια, αλλά
και όπως προβλέπεται να συµβεί
το 2018 και το 2019, η αγορά ΤΠΕ
θα καταγράψει θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης. Το 2018, η αξία της αγοράς θα διευρυνθεί 3,1% σε σχέση µε ένα χρόνο
νωρίτερα, ανερχόµενη στα €3,247 τρις. Το 2019,
το πρόσηµο θα είναι θετικό 2,2% µε την αξία της
αγοράς να φτάνει τα €3,318 τρις. Να σηµειωθεί ότι
το 2017 η αγορά πέτυχε ρυθµό ανάπτυξης 4,2%,
ανερχόµενη σε €3,150 τρις, ενώ το 2016 είχε αναπτυχθεί 2,6%, φθάνοντας στα €3,023 τρις.

διευρύνεται σαφώς ταχύτερα από τη δεύτερη. Η
αξία της αγοράς Πληροφορικής θα παρουσιάσει
αύξηση 3,8% το 2018 φθάνοντας το €1,424 τρις
και το 2019 θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά 3,5%, στο
€1,473 τρις. Στον τοµέα Τηλεπικοινωνιών αναµένεται ανάπτυξη 2,5% το 2018 και 1,2% το 2019, µε
την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,823
τρις και €1,845 τρις αντίστοιχα. Αν και η ψηφιακή
εικόνα του πλανήτη σαφώς διαφέρει από περιοχή
σε περιοχή, οι θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης αποτελούν τον κανόνα στις επιµέρους γεωγραφικές
ζώνες τόσο για το 2018, όσο και για το 2019, µε
πολύ λίγες µόνο εξαιρέσεις.

Οι ανοδικοί ρυθµοί αποδεικνύουν, ότι οι ΤΠΕ
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της εξέλιξης της
παγκόσµιας οικονοµίας, δεδοµένης της εγγενούς
δυνατότητάς τους να στηρίζουν την καινοτοµία,
την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονοµική µεγέθυνση. Στην πραγµατικότητα, µεγάλο
τµήµα της αναµενόµενης ανάπτυξης -τουλάχιστον- των «ώριµων» οικονοµιών του πλανήτη
έως το 2020 θα προκύψει από την ανοδική πορεία
των ΤΠΕ. Αναφορικά µε τους δύο πυλώνες του
κλάδου, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, αµφότεροι θα αποκοµίσουν οφέλη τόσο κατά
το 2018, όσο και κατά το 2019, µε την πρώτη να

Αρνητική η εικόνα στην Ελλάδα
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Ο παγκόσµιος χάρτης της βιοµηχανίας ΤΠΕ θα
έχει ελάχιστα αρνητικά πρόσηµα το 2018,καθώς
από τις συνολικά 35 αγορές που εξετάζονται µόλις οι τρεις θα ακολουθήσουν αρνητική πορεία:
η Ιρλανδία µε πτώση 1%, η Σλοβακία µε οριακή
µείωση 0,6% και η Ελλάδα, όπου η αγορά θα είναι
σταθερή µε την υποχώρηση να είναι µόλις κατά
0,1%. Για το 2019, πάντως, η µόνη αγορά από τις
35, η οποία θα έχει αρνητικό πρόσηµο - κι αυτό
µόλις οριακό κατά 0,2% - θα είναι η Ελλάδα. Σε
απόλυτα µεγέθη, η αξία της αγοράς κατά το τρέχον
έτος θα κινηθεί στα επίπεδα των €5,518 δις, ενώ

το 2019 θα διαµορφωθεί σε περίπου €5,504 δις.
Αντίθετα µε το σύνολο του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα κινηθεί ο
τοµέας Πληροφορικής, που το 2018 αναµένεται
να βελτιώσει τις επιδόσεις του κατά 1,5%, ενώ το
επόµενο έτος θα επιστρέψει σε ελαφρά πτωτική
πορεία κατά 0,3%, µε την αξία της αγοράς να κινείται στο €1,768 δις φέτος και €1,764 δις το 2019. Η
εικόνα του τοµέα Τηλεπικοινωνιών, από την άλλη,
θα είναι αρνητική και τα δύο έτη, υποχωρώντας
κατά 0,8% το 2018 και κατά 0,2% το 2019, επιδόσεις
που θα φέρουν την αξία της αγοράς στα επίπεδα
των €3,750 δις φέτος και €3,741 δις την επόµενη
οικονοµική χρήση. Η ελληνική αγορά ΤΠΕ, µε
εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις
και το 2017, οπότε παρέµεινε σταθερή, βρίσκεται
σε συνεχή καθοδική πορεία από το 2007. Ωστόσο, η αναµενόµενη επίδοση τόσο του τρέχοντος
έτους, όσο και του επόµενου, είναι σαφώς καλύτερη των προηγούµενων πτωτικών ετών, καθώς,
για παράδειγµα, το 2016 η µείωση ήταν της τάξης
του 2,8% σε σχέση µε ένα χρόνο νωρίτερα. Συνεπώς, η αναµενόµενη για φέτος, οριακή µόνο,
επιβράδυνση του κλάδου ερµηνεύεται ως τάση
σταθεροποίησης της συνολικής αγοράς ΤΠΕ, η
οποία θα έχει τη διετία 2018 - 2019 και αρκετά
φωτεινά σηµεία. TCP
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Ένας νέος κόσμος σας περιμένει.
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;
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sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media
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Microsoft Office 2019 & 365 Premium

Office 2019 & 365 Premium:
Το καλό έγινε καλύτερο
Πιστή στο ραντεβού της, η Microsoft ανανέωσε τη σουίτα εφαρµογών γραφείου µε νέες προηγµένες λειτουργίες
που θα βελτιώσουν ακόµα περισσότερο την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας. Μαζί µε την κυκλοφορία
της νέας έκδοσης Office 2019, η Microsoft ανανέωσε και το portfolio του Office 365 µε την έκδοση Premium.
Πρόκειται για µια ενιαία λύση που προσφέρει πλήθος cloud εργαλείων που συµπληρώνουν τις πασίγνωστες και
καταξιωµένες εφαρµογές γραφείου.

T

ο Microsoft Office δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αποτελεί το νούµερο
ένα εργαλείο παραγωγικότητας για
επιχειρήσεις και απλούς χρήστες. Εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο
χρησιµοποιούν καθηµερινά το Word
για να βάλουν τις σκέψεις τους στο χαρτί, το Excel για
να αναλύσουν την απόδοσή τους, το PowerPoint για
να οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους, το Outlook για να
επικοινωνήσουν. Μαζί µε τα παραπάνω, οι cloud υπηρεσίες και εργαλεία της Microsoft, όπως το OneDrive,
το Teams, το SharePoint, το Skype και άλλα, βοηθούν
τους επαγγελµατίες σε όποια επιχείρηση κι αν εργάζονται και όποια γλώσσα κι αν µιλούν, να µοιράζονται, να
συνεργάζονται και να υλοποιούν τις επιχειρηµατικές
τους ιδέες για να ξεχωρίσουν.

Office 2019 ή 365; Τι να επιλέξετε;
Η βασική διαφορά µεταξύ των δύο λύσεων είναι ότι το πρώτο αποτελεί το κλασσικό «πακέτο»
εφαρµογών γραφείου που αγοράζει κανείς µία
φορά και το εγκαθιστά on-premise. Αν και λαµβάνει και αυτό αναβαθµίσεις, δεν προστίθενται νέες
λειτουργίες και δυνατότητες. Το Office 365 από την
άλλη είναι µία συνδροµητική λύση που συνοδεύεται από διάφορα cloud εργαλεία. Η επιχείρηση
πληρώνει µια µηνιαία ή ετήσια συνδροµή και
λαµβάνει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Ανάµεσα σε αυτά περιλαµβάνονται οι τακτικές
αναβαθµίσεις µε νέες λειτουργίες, η δυνατότητα
εγκατάστασης σε πέντε υπολογιστές (PC και Mac)
και πέντε smartphones και tablets, 1ΤΒ χώρο στο
OneDrive και πολλά άλλα που θα αναλύσουµε στη
συνέχεια.

PUBLI

Microsoft Office 2019
Η σουίτα Microsoft Office 2019 περιλαµβάνει
σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το Office
2016. Ανάµεσα σε αυτές ξεχωρίζουµε τις νέες
προσθήκες στη δυνατότητα σχεδίασης σε
οθόνη αφής (inking), όπως η µετατροπή των
χειρόγραφων σχεδίων, κειµένων και εξισώσεων
σε ψηφιακά, την προσθήκη νέων συναρτήσεων
και γραφηµάτων στο Excel, βελτιώσεις στις
λειτουργίες Power Pivot, Power Query, καθώς και
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δυνατότητα εξαγωγής στο Power BI.
Επίσης, το Word αποκτά πλέον το focus mode, το
οποίο εστιάζει στο τρέχον έγγραφο «κρύβοντας» το
περιβάλλον του προγράµµατος και το PowerPoint
εµπλουτίζεται µε το transition Morph για δηµιουργία εντυπωσιακών εφέ κίνησης των αντικειµένων
µέσα σε ένα slide.
Παρόµοιες αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις
έχουν και η έκδοση του Microsoft Office 2019 για
Mac, η οποία ενσωµατώνεται τέλεια στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήµατος της Apple.

Microsoft Office 365 Business
Premium
Η έκδοση Premium του Microsoft Office 365
Business, εκτός από τα γνωστά apps (Word,
Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Access,
Publisher) που µπορείτε να εγκαταστήσετε σε PC,
Mac, iOS και Android (τα Access και Publisher
υποστηρίζουν µόνο PC) περιλαµβάνει και τις
cloud εκδόσεις των Word, Excel, PowerPoint
και Outlook. Επιπροσθέτως, θα βρείτε πλήθος
εργαλείων παραγωγικότητας και επικοινωνίας,
όπως το SharePoint για να δηµιουργήσετε το
εταιρικό σας Intranet και website επικοινωνίας,

το Teams για να δηµιουργήστε έναν on-line τόπο
συνάντησης της οµάδας σας, αλλά και e-mail
hosting µε 50 GB mailbox και δυνατότητα custom
email domain address.
Ωστόσο, οι δυνατότητες του Microsoft Office 365
Business Premium δεν σταµατούν εδώ, καθώς
διαθέτει πολλά πρόσθετα εργαλεία για να σας βοηθήσουν να «τρέξετε» την επιχείρησή σας. Για παράδειγµα, µπορείτε να πραγµατοποιείτε της τηλεδιασκέψεις σας και τα on-line meetings σας µε έως
250 άτοµα µε τη βοήθεια του Skype for Business,
να παρακολουθείτε τις σχέσεις µε τους πελάτες
σας µε το Outlook Customer Manager και να διαχειρίζεστε καλύτερα το καθηµερινό σας business
µε τα Microsoft Invoicing, Microsoft Bookings,
MileIQ, και όλα αυτά µέσα από το Business
center, το ενιαίο dashboard παραγωγικότητας των
business apps της Microsoft.

Εξοπλίστε την επιχείρησή σας µε νέα
εφόδια
Όποια έκδοση κι αν επιλέξετε, οι νέες αναβαθµισµένες λύσεις εφαρµογών και υπηρεσιών παραγωγικότητας της Microsoft υπόσχονται να βάλουν
την επιχείρησή σας στη νέα εποχή.TCP
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ανάλυση

Cyber Power Systems PR series

Νέα σειρά
UPS Professional Rack-Mount
Η σειρά PR της Cyber Power Systems αποτελεί µια «έξυπνη» απάντηση στις ανάγκες των εφαρµογών της
επαγγελµατικής αγοράς (Server Racks, και Data Centers), όπου απαιτείται ένα µοντέρνο UPS µε τέλεια αναλογία
ευελιξίαs χρήσης και απόδοσης.

T

α µοντέλα της σειράς PR είναι
2U rack-mounts και κυµαίνονται
από 1000 VA / Watts έως 3000VA
/ Watts µε Power Factor=1 (VA =
Watts). Δεν θυσιάζουν ούτε απόδοση ούτε ευελιξία για να αποκτήσουν το µοντέρνο και συµπαγές σχήµα τους, και
αποτελούν την πλέον αξιόπιστη επαγγελµατική
λύση για την επιχείρηση ή το data center
Έχουν σχεδιαστεί για αυτούς που εκτιµούν ευελιξία, εύκολη διαχείριση, αισθητική, εργονοµία, εύκολο και γρήγορο service, µεγάλη αξιοπιστία και
απόδοση, και τη πιο οικονοµική λειτουργία στην
κατανάλωση ρεύµατος, βασισµένη σε µια µοντέρνα τεχνολογική πλατφόρµα µε διεθνείς πατέντες.
Πρόκειται απλά για την επαγγελµατική σειρά UPS
της επόµενης δεκαετίας!

Περνώντας στα χαρακτηριστικά της νέας σειράς
PR, να αναφέρουµε ότι είναι τεχνολογίας Line
Interactive µε τριπλό-AVR (2 φορές Boost & Buck)

και παρέχει καθαρό ηµίτονο εξόδου. Επιπλέον,
χάρη στην πατέντα ευρεσιτεχνίας GreenPower
UPS της Cyber Power Systems, η σειρά ακτή
καταναλώνει λιγότερο από 10W κατά µέσο όρο σε
όλα της τα µεγέθη για δική της χρήση, κάνοντάς
τη σχεδόν 80% πιο οικονοµική από άλλα UPS της
ίδιας ισχύος. Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι
µπορείτε να συνδέσετε όλες τις συσκευές σας και
να είστε πανέτοιµοι σε περίπτωση προβληµατικής
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Επαγγελµατικό Line Interactive UPS, υψηλής
πιστότητας, µε τριπλό-AVR.
• Power Factor 1 (VA = Watts)
• Καθαρό Ηµίτονο Εξόδου – Υποστηρίζει όλες τις
συσκευές ακόµη και µε inrush current
• Σχετικά αθόρυβη λειτουργία µε προηγµένη τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας
• Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση µπαταριών
– Χωρίς εργαλεία & hot-swappable
• Γρήγορος φορτιστής µπαταριών µε έξυπνη διακοπή φόρτισης – 3 ώρες για 90%
• Ξεχωριστό monitoring και επιβολή ισοδύναµης
τάσης για την κάθε µπαταρία
• Επαγγελµατική διαχείριση για EMI, RFI, Surge,
και υπερφόρτωση
• Γραφική LCD οθόνη µε πολλαπλές λειτουργίες
πληροφόρησης και προγραµµατισµού
• Rack Mount 2U ή Tower µε υποστήριξη 2-postrack και 4- post-rack
• Έως 10 έξοδοι τάσης χωριστά προγραµµατιζόµενες και διαιρούµενες σε Critical και non-Critical
Outlets µε ξεχωριστό switching και διαχείριση
• Υψηλή συνδεσιµότητα: Emergency Power Off
(EPO – ROO), Relay Port, 2 x RS232 και Dry Port,

USB, SNMP LAN, Battery Management Port,
Battery Expansion Ports, RJ45/RJ11 ADSL/LAN
φίλτρο surge, αισθητήρες περιβάλλοντος, κ.λπ.
• Διαχείριση µε το κορυφαίο επαγγελµατικό λογισµικό - Από απλό management, µέχρι επίπεδο
enterprise. Υποστηρίζονται όλα τα λειτουργικά
συστήµατα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µοντέλων της
σειράς αυτής, τα καθιστούν εύχρηστα, πρωτοποριακά και αξιόπιστα, προστατεύοντας την επένδυσή
σας για πολλά χρόνια! Είµαστε περήφανοι να σας
τα προτείνουµε!
Info: CyberPower Systems, www.cyberpower.com

Γεώργιος Κάκαβος
Product Manager Ευρώπης στη
Cyber Power Systems
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Brother MFC-J5930DW

Το «έξυπνο» οικονοµικό Α3
έγχρωµο all-in-one
Ποιοτική και ταχύτατη έγχρωµη inkjet εκτύπωση µεγέθους έως Α3 και πλήθος έξυπνων λειτουργιών σε ένα
µικρό «πακέτο» που θυµίζει Α4 εκτυπωτή. Ο Brother MFC-J5930DW είναι ιδανικός για µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που επιθυµούν ποιοτικό και οικονοµικό output.

A

ν και δεν του φαίνεται από το
συνολικό µέγεθός του, ο Brother
MFC-J5930DW είναι ένα Α3
έγχρωµο πολυµηχάνηµα. Να
σηµειώσουµε ότι το µέγεθος Α3
υποστηρίζεται µόνο στη λειτουργία εκτύπωσης, µε τη σάρωση και το fax να πραγµατοποιούνται σε Α4.
Πρόκειται για ένα από τα πιο οικονοµικά MFP της
αγοράς όχι µόνο από άποψη κόστους αγοράς,
αλλά και χρήσης, αφού στη συσκευασία περιλαµβάνονται υψηλής χωρητικότητας δοχεία µελανιών
που εγγυώνται πολύ σηµαντική µείωση του κόστους ανά σελίδα.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο και «έξυπνο», θα
λέγαµε, µηχάνηµα το οποίο υποστηρίζει όλες τις
τεχνολογίες ασύρµατης και cloud εκτύπωσης που
είναι απαραίτητες σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.
Έτσι, µε τη βοήθεια του Brother iPrint&Scann app
για Android και iOS, µπορεί κανείς να σαρώσει
έγγραφα ή να προωθήσει fax απευθείας στο cloud,
ή σε e-mail, αλλά και να σαρώσει σε smartphone,
ή να µετατρέψει τα σαρωµένα έγγραφα σε
searchable PDF αρχεία.
Η συσκευή υποστηρίζει όλα τα δηµοφιλή standard
mobile/cloud printing όπως AirPrint, Google
Cloud Print, iPrint&Scan και Mopria, ενώ η µεγάλη έγχρωµη οθόνη αφής διαγωνίου 9,3 εκατοστών
βοηθά το χρήστη να πραγµατοποιήσει όλες τις
ρυθµίσεις και τις εργασίες που απαιτεί.

Ο Brother MFC-J5930DW διαθέτει όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης, όπως Ethernet (10/100 Base
TX), Wi-Fi (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct για απευθείας ασύρµατη εκτύπωση από φορητή συσκευή
χωρίς δίκτυο, καθώς και USB 2.0. Επιπλέον, για
πιο εύκολο pairing µεταξύ mobile συσκευών και
εκτυπωτή, διατίθεται και NFC συνδεσιµότητα (για
συµβατές Android συσκευές).

σάρωση δύο πλευρών µε ένα πέρασµα σε ανάλυση 1.200 x 2.400dpi, ενώ ο χρήστης µπορεί να
σαρώσει απευθείας σε Email, USB flash drive, Email server, FTP, Network, υποστηρίζει OCR, ενώ
διατίθεται σάρωση σε Evernote, Box, Dropbox,
Google Drive, OneDrive, Flickr, Facebook,
Evernote και OneNote.

Ταχύτατη και ποιοτική εκτύπωση

Με το µέγεθος Α3 να είναι πλέον, όχι µια πολυτέλεια, αλλά µια ανάγκη, ο Brother MFC-J5930DW
είναι η συσκευή που θα αναλάβει να φέρει εις
πέρας όλες τις καθηµερινές και επαγγελµατικές
εκτυπώσεις κάθε επιχείρησης. Είναι ταχύτατος,
υποστηρίζει όλα τα standard για cloud και mobile
printing και χάρη στα ειδικά του cartridges έχει
ένα από τα χαµηλότερα κόστη ανά σελίδα στην
αγορά.TCP

Σε ότι αφορά τη διαχείριση χαρτιού, ο Brother
MFC-J5930DW διαθέτει τρία trays, µε τα δύο βασικά στο κάτω µέρος να χωρούν συνολικά 500 σελίδες, 100 σελίδες στο MP tray, ενώ στο πάνω µέρος
υπάρχει και ένας Automatic Document Feeder
(ADF) µε χωρητικότητα 50 σελίδες Α4.
Η ανάλυση της έγχρωµης εκτύπωσης ανέρχεται
σε 4.800 x 1.200dpi ενώ οι µικροσκοπικές σταγόνες 1.5 pl εγγυώνται τέλεια λεπτοµέρεια και
ποιότητα τόσο στο κείµενο και τα γραφικά, όσο
και τις φωτογραφίες. Ο Brother MFC-J5930DW
υποστηρίζει αυτόµατη εκτύπωση δύο όψεων,
ενώ δεν είναι µόνο ποιοτικός αλλά και ταχύτατος.
Εκτυπώνει 35 σελίδες το λεπτό σε ασπρόµαυρο
και 27 σε έγχρωµο και µπορεί να διαχειριστεί έως
30.000 σελίδες το µήνα, εποµένως είναι ιδανικός
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε αρκετά µεγάλο
όγκο µηνιαίων εκτυπώσεων.
Αλλά και στη λειτουργία σάρωσης, ο Brother
MFC-J5930DW διαπρέπει. Υποστηρίζει αυτόµατη

Συµπεράσµατα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία:

Inkjet Color Piezo

Λειτουργίες:

Print, Copy, Can, Fax

Μέγιστο µέγεθος
χαρτιού:

Α3

Μέγιστη ταχύτητα:

27 ppm έγχρωµη)/35
ppm ασπρόµαυρη

Μέγιστη ανάλυση:

4.800 x 1.200 dpi

Τροφοδότης:

250 φύλλα (standard
tray) + 250 φύλλα
(lower tray), 100 φύλλα
(MP tray), 50 φύλλα
(ADF tray)

Εκτύπωση διπλής
όψης:

Ναι

Ανάλυση σάρωσης:

1200 × 2400 dpi (οπτική)

Fax:

Αυτόµατη αποστολή
δύο όψεων, iFax, PC
Fax

Συνδέσεις:

USB 2.0

Δίκτυο:

10BaseT/100BaseTX,
Wi-Fi 802.11b/g/n, WiFi Direct, NFC

Κατασκευαστής: Brother
Διάθεση: SiliconBlue, www.brother-hellas.gr
Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 295 + ΦΠΑ
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