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ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ
Νέος γενικός διευθυντής της
Westnet ο Γιώργος Δαβιώτης
Από 1/1/19 ο κ. Γιώργος Δαβιώτης ανέλαβε
καθήκοντα γενικού διευθυντή της Westnet
Distribution. O κ. Δαβιώτης έχει συνδέσει
το όνοµά του µε την πορεία της εταιρίας από
την έναρξη λειτουργίας της το 2005.
Σελ. 9

FOCUS ON

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το νέο τοπίο στην αγορά των
προβολέων
Η αγορά των business projectors
έχει εδραιώσει την παρουσία της στον
χώρο των επιχειρήσεων. Πλέον, το
Full HD είναι απόλυτα ρεαλιστικό για
έναν προβολέα που θα τοποθετηθεί σε
ένα meeting room. Από εκεί και πέρα,
σε µεγάλες εγκαταστάσεις, εκθέσεις,
digital signage εφαρµογές, κ.λπ., η
ανάλυση µπορεί να φτάσει ακόµα και
σε 4Κ. Σελ. 16

Eurosupplies: 25 χρόνια συνεργασίες µε αξία
Εταιρεία µε µακρά παράδοση στο χώρο του printing και
του MPS, η Eurosupplies, βλέπει το µέλλον µε αισιοδοξία
και «πάντα κάτι φρέσκο για πελάτες και συνεργάτες»,
όπως χαρακτηριστικά µας τόνισε η επικεφαλής τής
εταιρείας Αθανασία Γαλάνη. Σελ. 15

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
HPE Hellas Annual Partner Event
Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της HPE Ελλάδας και Κύπρου οι
συνεργάτες της εταιρείας ενηµερώθηκαν για τις νέες τάσεις στο σύγχρονο
επιχειρείν, µε κεντρικό άξονα τις προηγµένες λύσεις της HPE. Σελ. 22
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ECOTANK M2140:

Επαγγελµατικές ασπρόµαυρες
εκτυπώσεις µε ελάχιστο TCO
Σελ. 28

DEVOLO MAGIC 2: Δίκτυο
παντού µε τεχνολογία Mesh Wi-Fi
Σελ. 30
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THINK...Accessories
για κάθε ανάγκη της επιχείρησης & του επαγγελµατία.

Thunderbolt 3 Dock για output έως 3 οθόνες έξτρα

∆είτε όλα τα αξεσουάρ Think στο http://accsmartfind.lenovo.com/
Πληροφορίες σχετικά µε την συµβατότητα µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό σας στο www.lenovo.com/accessoriesguide

Docking Stations

Ανακαλύψτε τα ThinkPad
Docking Stations και
εξασφαλίστε υψηλές επιδόσεις,
παραγωγικότητα και
ασφάλεια.

ThinkPad
Professional Cases

Keyboards
and Mice

Βρείτε την ιδανική ThinkPad
Professional Case ανάµεσα σε
Topload, Backpack και Slim
Topload για να
µεταφέρετε το ThinkPad σας µε
ασφάλεια.

Επιλέξτε το ενσύρµατο ή
ασύρµατο Lenovo Keyboard &
Mouse Combo που θα καλύψει
τις ανάγκες σας.

Power Banks

Αποκτήστε το Lenovo USB-C
Laptop Power Bank µε
χωρητικότητα 48 Wh (14000
mAh) για να έχετε
πάντα έξτρα ενέργεια
on-the-go.

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά επικοινωνήστε µε τους εξουσιοδοτηµένους διανοµείς της Lenovo:
Info Quest Technologies, τηλ. 211-999 4000 / OKTABIT Α.Ε τηλ. 211-8888000/ WestΝet Distribution, τηλ. 211-300 2150
Lenovo, the Lenovo logo and ThinkPad are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Other products mentioned may be trademarks or
registered trademarks of others. ©2018 Lenovo. All rights reserved.
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Καλά ξεκινήσαµε!

Δεν πρόλαβε να µπει η νέα χρονιά, και ένας µικρός χαµός εξελίξεων (µε την καλή έννοια
συνήθως) έχει ήδη πάρει τον δρόµο του. Κοινός παρανοµαστής, ο παράγοντας «άνθρωπος» που
ολοένα και περισσότερο δείχνει να κάνει τη διαφορά σε αυτό που ονοµάζουµε «επιχειρείν».
Ήταν κλισέ, έγινε… πράξη!

Για την «αδελφή» HPE, ο Μιχάλης Κασιµιώτης δείχνει εξαιρετικά δραστήριος «ξεχειλίζοντας» από ενέργεια και αισιοδοξία. BTW, εξαιρετική και η βραδιά µε τα βραβεία συνεργατών (λεπτοµέρειες στη σελ. 22) και επίτιµο προσκεκληµένο
τον Θοδωρή Φέσσα. Χωρίς επιτήδευση και προσπάθεια,
ήταν φανερό ότι η αγορά ήταν αισιόδοξη και για πρώτη φορά
έβλεπες τόσα χαµόγελα µαζεµένα. Μπράβο µας λοιπόν!
Από τη µεριά της, η Microsoft που ποτέ δεν ξαποστάζει
σε θέµατα αναδιαρθρώσεων, ανακοίνωσε µία εξαιρετικά
σηµαντική αλλαγή, την τοποθέτηση ενός από τα πλέον άξια
στελέχη της αγοράς, στην νευραλγική θέση του διευθυντή
«Commercial & Partners». Ο λόγος για τον Χριστόδουλο
Παπαφώτη, ο οποίος αφενός γνωρίζει το κανάλι πολύ καλά,
αφετέρου αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα πρόσωπα σε όλη την αγορά, και ας τον «έφαγε η ξενιτιά» για ένα
διάστηµα!
Αλλαγές πάντως, έχουµε και σε πολλά ακόµα µαγαζιά. Μία
από τις πλέον ηχηρές που ακόµα δεν είναι γνωστή, είναι στη
Softone. Με τη φόρα που έχει πάρει το αφεντικό, δεν µπορώ
να φανταστώ ποια θα είναι η επόµενη κίνηση, αλλά ήδη
αυτή που µόλις ολοκληρώθηκε, έχει προκαλέσει µικρούς…
τριγµούς στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ.
Στο retail γίνονται πράγµατα και θαύµατα, µε τα Public να
µιλάνε λέει µε τη Media Markt για πιθανή συνεργασία,
εξαγορά, συγχώνευση ή κάπως έτσι. Φήµες θα µου πείτε,
αλλά οργιάζουσες! Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχάσω και
την επικείµενη είσοδο της Πλαίσιο στις λευκές συσκευές.

Προσωπικό
βρίσκεις πλέον
πολύ πιο δύσκολα
ενώ το απόλυτο μέγεθος
υπολογισμού της κρίσης,
βρίσκεται στο ζενίθ του.
Ποιο είναι αυτό; Μα, η
κίνηση φυσικά! Όσο
μεγαλύτερη, τόσο
μικρότερη η κρίση :-)
Μπορεί να έχει καθυστερήσει (τουλάχιστον µε βάση τις αρχικές φήµες), αλλά δείχνει να είναι στα σχέδια της οικογένειας
Γεράρδου.
Όλα αυτά, και ακόµα περισσότερα, δείχνουν πως πάµε καλά!
Η αγορά έχει µία ζωντάνια και µία κινητικότητα που εδώ και
χρόνια είχαµε χάσει. Προσωπικό βρίσκεις πλέον πολύ πιο
δύσκολα (το γνωρίζω πολύ καλά και από πρώτο χέρι καθώς
στη Social Handlers έχουµε µία νέα πρόσληψη κάθε 2-3
µήνες!), ενώ το απόλυτο µέγεθος υπολογισµού της κρίσης,
βρίσκεται στο ζενίθ του. Ποιο είναι αυτό; Μα, η κίνηση φυσικά! Όσο µεγαλύτερη, τόσο µικρότερη η κρίση :-)
Τέλος, για να αναφέρουµε και τα του marketing, το καλό κλίµα φαίνεται και από όλες µας τις συζητήσεις µε τα αντίστοιχα
τµήµατα. Για πρώτη χρονιά, η συζήτηση δεν ξεκινάει από το
«πόσο µειώθηκε το budget σε σχέση µε πέρυσι», οπότε αν
µη τι άλλο, το θετικό κλίµα δεν είναι απλά κλίµα. Έχει µετασχηµατιστεί σε επιχείρηµα, αρκετά πειστικό για τους «έξω»,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους πολυεθνικούς παίκτες.
Πάµε γερά λοιπόν, µε το κεφάλι ψηλά! Καλή χρονιά µε καλές
δουλειές σε όλους.
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ίγο πριν µπει το νέο (και ελπίζουµε σωτήριο) έτος, η HP Hellas (αυτή χωρίς το «Ε») άλλαξε MD, και πλέον, ο γνωστός σε όλους Νίκος
Χρηστάκης, είναι επικεφαλής µίας εκ των σηµαντικότερων εταιρειών τεχνολογίας στη χώρα. Η στήλη του εύχεται «σιδεροκέφαλος» και
δηµοσίως, ενώ αξίζει να αναφέρω πως ο Σπύρος Πετράτος κινείται πλέον σε διεθνή ύδατα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΣΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
antony@socialhandlers.com
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HPE: Η ευκαιρία είναι εδώ

Πολλές φορές µιλάµε για το ότι η αγορά µας βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης και ότι αυτό που
χρειάζεται είναι να συνεχίσουµε την προσπάθεια για να δούµε τα αποτελέσµατα. Όµως αυτή η τάση
δεν είχε γίνει εµφανής µέχρι τώρα, κάτι που άλλαξε µε εξαιρετικά εµφατικό τρόπο η HPE στο πιο
πρόσφατο event της.

Π

αρευρέθηκα πριν από λίγες µέρες στο «HPE Annual
Partner Event» και οφείλω να πω ότι είχα πάρα πολλά
χρόνια να δω ένα event που απέπνεε τόσο θετική ενέργεια.
Και κάτι τέτοιο έλειπε από την αγορά µας, η οποία είχε
πέσει –και όχι άδικα– σε µια µοιρολατρία, λόγω του
ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος που έχει ταλαιπωρήσει
τη χώρα µας για µια δεκαετία σχεδόν τώρα. Και βέβαια είµαστε σε µια φάση
που έχουµε φύγει από το χειρότερο σηµείο και, ενώ όλοι µιλάµε για αλλαγή
κλίµατος, δεν έχουµε δει µια κίνηση –έστω και συµβολική- που να δείχνει κάτι
τέτοιο.

Σχεδόν την ίδια περίοδο που η χώρα µας πέρναγε αυτή την κρίση, το κανάλι
πέρναγε από µια άλλη διαδικασία µετασχηµατισµού, αφού το cloud ήρθε πλέον εµφατικά στο προσκήνιο. Οι συνεργάτες λοιπόν δεν είχαν να αντιµετωπίσουν µόνο την µεγάλη οικονοµική δυσχέρεια, αλλά και µια κατακλυσµιαία αλλαγή µοντέλου, όχι µόνο computing αλλά και οικονοµικού. Πλέον οι one-off
αγορές αποτελούν παρελθόν και στο προσκήνιο βρίσκονται οι συνδροµητικές
υπηρεσίες.
Ποιος θα αναλάµβανε όµως την ευθύνη να κάνει αισθητή την παρουσία του
και µε αυτό τον τρόπο να καταστήσει σαφές ότι όντως η αγορά βρίσκεται σε ανοδική τροχιά; Κάτι τέτοιο βέβαια θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο από
κάποιον µεγάλο vendor.
Και αυτό ακριβώς πραγµατοποίησε η HPE στο «Annual Partner Event». Η
εταιρεία έκανε– τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα εγώ – ένα statement: «Είµαι
εδώ και, αν θες, µπορείς να κάνουµε business µαζί». Η εικόνα που έβγαλε προς τα έξω ήταν αυτή της υγείας. Μια εταιρεία που πέρασε από τα δικά
της…κύµατα, αλλά πλέον έχει ξεκάθαρη πορεία, ξέρει τι ζητά και δείχνει να
ξέρει πώς θα το πετύχει.
Η οµάδα της εταιρείας που είχε και το µεγαλύτερο τµήµα της παρουσίασης
έδειξε ξεκάθαρα ότι ο καθένας έχει πάρει το business σαν δικό του και γνωρίζει τι θα κάνει για να το τρέξει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εννοείται ότι
κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µόνο υπό την κατάλληλη «µπαγκέτα».

ΝΙΚΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
nick@socialhandlers.com

Αυτή ήταν η πρώτη φορά
μετά από χρόνια που
έφυγα με τόσο θετικά
συναισθήματα από ένα
εταιρικό event. Και ελπίζω να το
ξανανιώσω, όχι μόνο από την HPE αλλά
και άλλους κορυφαίους κατασκευαστές.
Το κανάλι έχει δυνατότητες, απλά σε
κάποιες περιπτώσεις κάποιος πρέπει
να το υπενθυμίσει και το HPE Annual
Partner Event ήταν ένα σαφές
μήνυμα.
Η θετική εικόνα, όµως, δεν αφορούσε µόνο τους ανθρώπους της εταιρείας,
αλλά και τους ανθρώπους του καναλιού, όχι µόνο αυτούς που βραβεύτηκαν
αλλά συνολικά όσους κάνουν business µε την HPE. Τα πράγµατα είναι τελείως ξεκάθαρα στο επίπεδο των ευκαιριών, καθώς και του τι έχουν να περιµένουν από την εταιρεία. Το πόσο µακριά θέλει να το πάει κανείς εξαρτάται
από το πόσο θέλει και µπορεί να το κυνηγήσει. Η δυνατότητα είναι εκεί και
περιµένει.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά µετά από χρόνια που έφυγα µε τόσο θετικά συναισθήµατα από ένα εταιρικό event. Και ελπίζω να το ξανανιώσω, όχι µόνο από
την HPE αλλά και άλλους κορυφαίους κατασκευαστές. Το κανάλι έχει δυνατότητες, απλά σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος πρέπει να το υπενθυµίσει και το
HPE Annual Partner Event ήταν ένα σαφές µήνυµα.

your brand | our content | any media

Ένας νέος κόσμος σας περιμένει.
Θέλετε να δείτε πως θα τον εκμεταλλευτείτε;
Ζητήστε ένα δωρεάν* social media assessment στο
sales@socialhandlers.com και κερδίστε εντελώς
δωρεάν* ένα Facebook app και executive social media
training αξίας €1.500
*Υποσχόμαστε: No strings attached :-)

Παρακολουθήστε αποτελεσματικά
τους εκτυπωτές σας

HP Thunderbolt Dock 120W G2 with
Audio: Σας συνδέει παντού

Μελέτη του Spiceworks αποκάλυψε πως 3 στις 5 επιχειρήσεις έχουν αντιµετωπίσει µέσα στο έτος τουλάχιστον ένα πρόβληµα ασφαλείας. Αν και το 88% από αυτές
διαθέτουν κάποιου είδους πολιτική ασφαλείας, µόλις το 16% θεωρούν πως οι
εκτυπωτές αποτελούν σηµαντική απειλή, ενώ το 60% θεωρούν πως περισσότερο
κινδυνεύουν τα desktops, τα laptops και οι mobile συσκευές.
Προκειµένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία
των µέτρων ασφαλείας, το «Center for Internet Security» κυκλοφόρησε κάποια
guidelines που θα κρατήσουν τον εκτυπωτικό στόλο της επιχείρησης προστατευµένο και συµµορφωµένο µε το ευρύτερο πλάνο ασφαλείας

Και όµως υπάρχει τρόπος να ανακαλύψετε εκ νέου την έννοια του docking, ενώ
ταυτόχρονα ενισχύετε σηµαντικά την παραγωγικότητά σας, µε ένα νέο, καινοτόµο
και εξαιρετικά ευέλικτο Thunderbolt dock. Πρόκειται για το µικρού µεγέθους και
τεχνολογικά εξελιγµένο Thunderbolt Dock 120W G2 with Audio Module της HP.
Η συσκευή αυτή είναι ειδικά σχεδιασµένη µε γνώµονα την ευελιξία και τη λειτουργικότητα στον χώρο εργασίας σας, ενώ είναι δικτυακά διαχειρίσιµη, προσφέροντας συνδεσιµότητα USB-C σε πληθώρα συσκευών, καθώς και ήχο. Ας δούµε
αναλυτικότερα τα πλεονεκτήµατά της.
CSC 4: Συνεχής αξιολόγηση και αποκατάσταση κενών ασφαλείας
Η οµάδα του ΙΤ θα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς τις υποδοµές για κενά ασφαλείας, αναλαµβάνοντας δράση, ελαχιστοποιώντας τις ευκαιρίες εισβολής επιτήδειων.
Αυτό συνεπάγεται προσεκτικό έλεγχο της συνεχούς ροής νέων πληροφοριών,
software updates, αλλά και έκτακτες ανακοινώσεις για απειλές – µέτρα τα οποία απαιτούν χρόνο και πόρους. Μόνο οι επιχειρήσεις που παρακολουθούν τα
system logs για όλες τις συσκευές, συµπεριλαµβανοµένων και των εκτυπωτών
τους, µπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το δίκτυο.
Όσον αφορά την επανόρθωση, ένα εργαλείο διαχείρισης ασφάλειας του εκτυπωτικού στόλου που ελέγχει τακτικά τον στόλο εκτυπωτών και εφαρµόζει αυτόµατα τις
ρυθµίσεις ασφαλείας σας, θα διευκολύνει τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
CSC 6: Συντήρηση, παρακολούθηση και ανάλυση των audit logs
Η οµάδα του ΙΤ θα πρέπει να συγκεντρώσει, να διαχειριστεί και να αναλύσει τα
audit logs των συµβάντων που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην ανίχνευση,
την κατανόηση ή την επαναφορά από µια επίθεση. Οι µη ελεγχόµενες δικτυακές
συσκευές επιτρέπουν στους επιτιθέµενους να αποκρύψουν τη θέση τους, το
κακόβουλο λογισµικό και τις δραστηριότητές τους. Οι εκτυπωτές θα πρέπει να συνεισφέρουν µε λεπτοµέρειες των περιστατικών στο εργαλείο Security Information
and Event Management (SIEM), µέσω ενός systems log. Οι λύσεις SIEM µπορούν να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν το δίκτυο σε πραγµατικό χρόνο,
ειδοποιώντας τους admins όποτε προκύψει κάποιο συµβάν.
Οι οµάδες ΙΤ θα πρέπει να επιλέξουν συσκευές εκτύπωσης που τροφοδοτούν µε
εξειδικευµένα µηνύµατα συµβάντων ένα εργαλείο SIEM για παρακολούθηση σε
πραγµατικό χρόνο.
CSC 8: Άµυνες ενάντια στο malware
Η οµάδα του ΙΤ θα πρέπει να ελέγχει την εγκατάσταση, τη διάδοση και την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα σε πολλαπλά σηµεία εντός της επιχείρησης, βελτιστοποιώντας τη χρήση της αυτοµατοποίησης για την εφαρµογή ταχύτατου updating, µε
στόχο να αναλάβει δράση όταν απαιτηθεί. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να επιλεγούν
συσκευές εκτύπωσης που θα λειτουργούν µε ταυτοποίηση και θα ελέγχονται αυτόµατα, σταµατώντας τις όποιες προσπάθειες για εισβολή κακόβουλου κώδικα.

Ελέγξτε τον χώρο εργασίας σας µέσω µίας και µόνο σύνδεσης USB-C
Συνδέστε ένα και µόνο USB-C καλώδιο στο notebook σας, προκειµένου να έχετε
πρόσβαση σε ένα ενσύρµατο δίκτυο, σε δεδοµένα, σε βίντεο και σε φόρτιση,
µε ένα dock που υποστηρίζει τόσο HP όσο και µη-HP Thunderbolt και USB-C
notebooks. Το HP Thunderbolt Dock 120W G2 θα γίνει το… κοµβικό σηµείο της
παραγωγικότητάς σας.
Ευελιξία και χωροταξία
Δώστε λύση στο πρόβληµα των µικρού µεγέθους εργασιακών χώρων. Ανακτήστε
τον χώρο σας, χάρη σε αυτή τη µικρή σε µέγεθος -και γι’ αυτό εξαιρετικά βολικήσυσκευή που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε ένα καθαρό γραφείο. Εκτός από
πρακτικό, το HP Thunderbolt Dock 120W G2 είναι ταυτόχρονα και καλαίσθητο, µε
µαύρο, στρογγυλεµένο σχεδιασµό και απαλές προεκτάσεις, αλλάζοντας όλα όσα
γνωρίζατε ως τώρα ή θα περιµένατε από µια συσκευή της κατηγορίας των docks.
Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του στόλου των συσκευών σας
Τα ζητήµατα διαχείρισης και ασφάλειας των συσκευών µιας επιχείρησης είναι
φλέγον ζήτηµα και ένας αέναος «αγώνας δρόµου», τόσο για το τµήµα ΙΤ όσο και
για τους υπεύθυνους της επιχείρησης. Στη λογική αυτή, το νέο dock της HP θα
σας βοηθήσει να ασφαλίσετε και να διαχειριστείτε αποµακρυσµένα µια ευρεία
ποικιλία από HP notebooks. Η συσκευή ενσωµατώνει πολλαπλά χαρακτηριστικά
διαχείρισης δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των WoL και MAC Address PassThrough σε όλα τα power states και PXE Boot.
Μεγιστοποιήστε το multi-tasking σας
Γιατί ένα σύγχρονο γραφείο και µια επιχείρηση,
δεν µπορεί παρά να είναι multi-tasking, που σηµαίνει ακόµα πιο παραγωγική και ανταγωνιστική.
Δείτε όλα τα χρώµατα και τις λεπτοµέρειες των
projects σας, µε ταχύτατη σύνδεση σε διπλές εξωτερικές οθόνες 4Κ, αµέσως µόλις συνδέσετε το
notebook σας στο HP Thunderbolt Dock 120W G2.

Είναι ο αυτοματισμός του ΙΤ
η λύση για καλύτερες επιδόσεις;

Γνωρίστε τη φορητή οθόνη της HP.
Είναι Elite και θα σας ενθουσιάσει
Αναδείξτε την παραγωγικότητά σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε -µόνοι, σε
οµάδα εργασίας ή στον χώρο του πελάτη-, ξεδιπλώνοντας τη φορητή οθόνη της
HP. H EliteDisplay S14 USB είναι ουσιαστικά η πρώτη φορητή οθόνη της εταιρείας, 35,56 εκατοστών (14”) µε USB-C.
Απλά ξεδιπλώστε τη βάση στήριξης και τοποθετήστε την οθόνη µε µικρή κλίση,
συνδέοντας τη συσκευή σας σε αυτή, µε ένα και µόνο καλώδιο USB-C.

Για τα περισσότερα τµήµατα ΙΤ, η διαχείριση των συσκευών και του οικοσυστήµατος, η παρακολούθηση των updates και το patching των κενών ασφαλείας σε τακτική βάση δεν κάτι απλό, αν και σίγουρα χρονοβόρο, ειδικότερα µε την τεχνολογία
να αλλάζει και να γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη καθηµερινά. Οι ΙΤ managers και οι
decision makers µιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί προκειµένου να φέρουν εις πέρας το σηµαντικό αυτό έργο αποτελεσµατικά.
Μην χάνετε εποµένως χρόνο προετοιµάζοντας το αδύνατο. Το µόνο που απαιτείται
είναι µια ισχυρή λύση όπως ο αυτοµατισµός του IT, προκειµένου να βοηθήσετε την
οµάδα σας να διαχειριστεί το σύνολο των συσκευών που βρίσκονται στην επιχείρησή σας.
Αποτελεσµατική προστασία µε αυτοµατοποίηση του ΙΤ
Αν και τα πλεονεκτήµατα του mobility είναι σηµαντικά, αυτό συνεπάγεται ακόµα
περισσότερες συνδεδεµένες στο δίκτυό σας συσκευές. Το αποτέλεσµα είναι περισσότερα σηµεία εισόδου και κενά ασφαλείας προς διαχείριση, για περισσότερα
λειτουργικά συστήµατα και εργαζοµένους. Δεν είναι τυχαίο πως περίπου το 44%
των στελεχών του ΙΤ νιώθουν ανασφαλείς σχετικά µε τη δυνατότητα ενσωµάτωσης,
ελέγχου και κερδοφορίας από τη νέα τεχνολογία.
Εφόσον όµως έχετε ως αρωγό σας την αυτοµατοποίηση του ΙΤ, δεν θα χρειαστεί να
δώσετε αυτή τη µάχη µόνοι σας. Συγκεκριµένα, εάν κάνετε χρήση µιας λύσης διαχείρισης συσκευών όπως η Device as a Service (DaaS) της HP, µπορείτε να διαχειριστείτε την τεχνολογία σας και να τη βελτιστοποιήσετε. Απλά σκεφτείτε τι µπορείτε
να επιτύχετε εφόσον πάρετε τα µέτρα σας τόσο στο επίπεδο της καθηµερινότητας
όσο και σε βάθος χρόνου.
Θα παρατηρήσετε εκ πρώτης, πως η διαχείριση του στόλου των συσκευών δεν
είναι πλέον τόσο δύσκολη. Συνδυάζοντας τις δυνάµεις σας µε έναν DaaS συνεργάτη
και υλοποιώντας την αυτοµατοποίηση του ΙΤ, µπορείτε να γίνετε ο άνθρωπος στον
οποίο θα στηριχτεί η επιχείρηση. Επιπρόσθετα, η οµάδα σας δεν θα χρειάζεται να
ανησυχεί σχετικά µε τα καθηµερινά check-ins των συσκευών, για παράδειγµα, αλλά θα επικεντρωθεί σε περισσότερο στρατηγικές ΙΤ πρωτοβουλίες, συνεισφέροντας
σηµαντικά στην κερδοφορία της επιχείρησης.
Προχωρώντας εµπρός
Αντί να παρακολουθείτε και να ελέγχετε την κίνηση της καθεµιάς συσκευής, µπορείτε να συνεργαστείτε µε τον DaaS συνεργάτη σας και να βελτιώσετε το ΙΤ οικοσύστηµά σας. Στη συνέχεια, τα συστήµατα θα µπορούν να εγκαταστήσουν αυτόµατα
updates και patches, ώστε εσείς να δουλέψετε απερίσπαστοι µε νέα projects και
να επιλύσετε µεγαλύτερα προβλήµατα. Εφόσον ήδη γνωρίζετε τι χρειάζεστε για να
κρατήσετε το οικοσύστηµά σας ασφαλές, αυτοµατοποιήστε το. Με τα αυτόµατα συστήµατα να τρέχουν στο παρασκήνιο, η τεχνολογία σας θα λειτουργεί ταχύτερα και
αποτελεσµατικότερα, ενώ εσείς θα ασχολείστε µε νέα πράγµατα.

Εντυπωσιακά φορητή
Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας, δίχως να κουβαλάτε παραπανίσια κιλά,
καθώς αυτή η Full HD οθόνη ζυγίζει µόλις 1 κιλό και είναι µόλις 9 χιλιοστά σε
πάχος. Τοποθετήστε τη στην τσάντα σας, ταυτόχρονα µε τις άλλες συσκευές σας,
χωρίς να επιβαρύνεστε καθόλου από περιττό βάρος.
Η αποτελεσµατικότητα του USB-C
Η ευκολία και η ευελιξία στον χειρισµό των συσκευών παραµένει σηµαντικός παράγοντας σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση και η EliteDisplay S14 συνεισφέρει σε αυτό σηµαντικά. Συγκεκριµένα, µπορείτε να ρυθµίσετε άµεσα την οθόνη σας, απλά µε
ένα καλώδιο USB-C για µεταφορά αρχείων βίντεο, ενώ τροφοδοτείται µε ενέργεια
από το notebook ή το tablet σας, χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο καλώδιο.
Φέρτε τη στα µέτρα σας
Ο έλεγχος της φωτεινότητας, της αντίθεσης και του χρόνου απόκρισης γίνονται
απευθείας από το διαισθητικό και εύχρηστο OSD. Επιπρόσθετα, µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HP Low Blue Light για να φιλτράρετε την εκποµπή µπλε
φωτός, όπως και την αλλαγή των χρωµάτων σε ένα πιο ζεστό φάσµα, για ακόµα
πιο οµαλή προβολή, µέσα πάντα από το OSD.
Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά
Αναδιπλώστε το καλαίσθητο κάλυµµα για να αποκαλύψετε την πρώτη Full HD φορητή οθόνη 14” IPS της HP. Η οθόνη διαθέτει ανάλυση 1920x1080, λόγο πλευρών
16:9, και ταχύτατο χρόνο απόκρισης 5ms. Πρόκειται για την ιδανική λύση, τόσο για
µεµονωµένη όσο και για οµαδική προβολή σε έναν εργασιακό χώρο.
Η αισθητική συναντά τη λειτουργικότητα
Πάρτε µαζί σας, όπου κι αν βρεθείτε, µια οθόνη που διακρίνεται για το µοναδικό
της ύφος, µε αισθητική που συµπληρώνει ιδανικά τους υπολογιστές της HP. Η
καλαίσθητη, εύκολη στη µεταφορά της αναδιπλούµενη θήκη θα προστατεύσει την
οθόνη σας όταν είστε στον δρόµο. Ταυτόχρονα, µπορείτε να τη διπλώσετε σε ένα
γραφείο ή ένα τραπέζι όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας.
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MICROSOFT

Νέος διευθυντής
commercial & partners
Το ρόλο του
commercial
& partners
director στη
Microsoft για
Ελλάδα, Κύπρο
και Μάλτα
αναλαµβάνει ο
κ. Χριστόδουλος
Παπαφώτης.
Ο κ. Παπαφώτης εντάσσεται στο
δυναµικό και τη διοικητική οµάδα
της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και
Μάλτας, προερχόµενος από την οµάδα
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
(CEE), όπου είχε τη θέση του Global
Alliance Director & System Integrators.
Από τη νέα του θέση, ο κ. Παπαφώτης
θα είναι υπεύθυνος για το οικοσύστηµα
συνεργατών, καθώς επίσης για τη
διαχείριση όλων των µικρών και µεσαίων
εταιρικών πελατών για τις τρεις χώρες.
Info: Microsoft Hellas, 801 5003000

ISQUARE

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η Ευρώπη πιο ασφαλής από τις
κυβερνοαπειλές
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε
την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία
ενισχύει την εντολή του οργανισµού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Οργανισµός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών,
ENISA), µε σκοπό την καλύτερη στήριξη των κρατών
µελών στην αντιµετώπιση κυβερνοαπειλών και κυβερνοεπιθέσεων. Η πράξη θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο για την
πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας έτσι την
προστασία των on-line υπηρεσιών και των καταναλωτικών συσκευών.
Η πράξη περιλαµβάνει τα εξής:
Μόνιµη εντολή του οργανισµού της ΕΕ για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο (ENISA) προς αντικατάσταση της
περιορισµένης εντολής που θα έληγε το 2020, αλλά και
διάθεση περισσότερων πόρων στον οργανισµό µε σκοπό
την εκπλήρωση των στόχων του, και ισχυρότερη βάση για
τον ENISA στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της

COSMOS BUSINESS SYSTEMS

Συνεργασία µε την Νice
Systems
Η Cosmos Business Systems,
ανακοίνωσε την επίσηµη συνεργασία
της µε την Nice Systems Ltd. Η εταιρεία
αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους
παρόχους λύσεων λογισµικού
επιχειρησιακών εφαρµογών, τόσο σε
cloud περιβάλλον όσο και on-premises.
Οι συγκεκριµένες λύσεις παρέχουν
στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα
εργαλεία λήψης έξυπνων αποφάσεων,
βασισµένες στην προηγµένη ανάλυση και
επεξεργασία δοµηµένων και αδόµητων
δεδοµένων.
Info: Cosmos Business Systems,
210-6492800
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κυβερνοασφάλειας, προκειµένου να συνδράµει τα κράτη
µέλη στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων µε ενίσχυση του ρόλου του στη συνεργασία και
τον συντονισµό σε επίπεδο Ένωσης.
Επιπλέον, ο ENISA θα συµβάλει στην αύξηση των δυνατοτήτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ και θα
στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ετοιµότητα.
Η πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δηµιουργεί
επίσης πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο για προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, τα οποία θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για
πρωτοποριακή εξέλιξη, καθώς είναι ο πρώτος νόµος της
εσωτερικής αγοράς που ανταποκρίνεται στην πρόκληση
και ενισχύει την ασφάλεια των συνδεδεµένων προϊόντων,
των συσκευών του «διαδικτύου των πραγµάτων» και των
υποδοµών ζωτικής σηµασίας µέσω τέτοιων πιστοποιητικών. Η δηµιουργία αυτού του πλαισίου πιστοποίησης της
κυβερνοασφάλειας ενσωµατώνει χαρακτηριστικά ασφαλείας στα αρχικά στάδια του τεχνικού τους σχεδιασµού και
ανάπτυξης (ασφάλεια βάσει σχεδιασµού).

XEROX ALTALINK

Ακόµα πιο ασφαλείς ψηφιακοί βοηθοί

Στις «30 Fastest
Growing Companies»
Η iSquare, κατετάγη ανακοίνωσε στην
ένατη θέση της φετινής λίστας «30
Fastest Growing Companies» του
περιοδικού Fortune.
Η λίστα καταρτίζεται για έκτη συνεχόµενη
χρονιά σε συνεργασία µε την Infobank
Hellas Stat και αφορούν επιχειρήσεις µε
τζίρο άνω των 50 εκατ. Ευρώ.
Info: iSquare, 211-9991494

ειδήσεις

ελέγχουν τις απαιτήσεις συµµόρφωσης έως και
οκτώ ρυθµίσεων ασφαλείας. Όταν εντοπιστούν µη
εξουσιοδοτηµένες αλλαγές, το σύστηµα προστασίας των
ρυθµίσεων ασφαλείας θα τις επαναφέρει αυτόµατα στην
προβλεπόµενη κατάστασή τους.Για πρόσθετη προστασία,
οι συσκευές AltaLink περιλαµβάνουν υποστήριξη
για λογισµικό διαχείρισης εκτύπωσης ThinPrint, µε
δυνατότητα κρυπτογράφησης και αποτελεσµατική
συµπίεση και ροή δεδοµένων εκτύπωσης, παρέχοντας
µεγαλύτερες ταχύτητες εξόδου.
Οι νέες αναβαθµίσεις στο λογισµικό των «βοηθών
εργασίας» µε ενσωµατωµένη την τεχνολογία
ConnectKey, Xerox AltaLink επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις να ελέγχουν τις κρίσιµες ρυθµίσεις
ασφαλείας και να επαναφέρουν αυτόµατα τις µη
εξουσιοδοτηµένες αλλαγές. Επιπλέον, µια νέα εµπειρία
χρήσης παρέχει σε µεσαίες έως µεγάλες οµάδες
εργασίας περισσότερους τρόπους για να εξατοµικεύσουν
τις καθηµερινές τους εργασίες, εξοικονοµώντας χρόνο
και βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους.
Προληπτική ασφάλεια
Με τη νέα λειτουργία Configuration Watchdog των
συσκευών AltaLink οι ΙΤ managers µπορούν να
διασφαλίσουν ότι οι συσκευές θα παραµένουν
εντός των προκαθορισµένων πολιτικών ασφαλείας,
προστατεύοντας τα κρίσιµα επιχειρηµατικά δεδοµένα
και τις υποδοµές, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική
παρακολούθηση.
Πιο συγκεκριµένα, οι διαχειριστές µπορούν να

Άλλες προηγµένες δυνατότητες
Με εµπειρία χρήσης που θυµίζει tablet, οι συσκευές
AltaLink κάνουν πιο γρήγορες και πιο εύκολες τις
καθηµερινές εργασίες, µε νέες λειτουργίες όπως:
Εξατοµικευµένη αρχική οθόνη: Επιτρέπει την
επαναδιάταξη στην οθόνη αφής των εφαρµογών και των
χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούνται συχνά, ώστε τα
πιο δηµοφιλή να τοποθετούνται στην κορυφή για εύκολη
πρόσβαση.
Εφαρµογές µε ένα άγγιγµα: Απλοποιούν τις περίπλοκες
και χρονοβόρες ροές εργασίας δηµιουργώντας
συντοµεύσεις, όπως π.χ. η σάρωση και αποστολή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χωρίς να πληκτρολογείτε
µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή η
δηµιουργία φυλλαδίων µε ένα µόνο άγγιγµα.
Οργανωτής συσκευών: Εγκαθιστά αυτόµατα
αναβαθµίσεις λογισµικού και χρονοβόρες αλλαγές
διαµόρφωσης σε πολλές συσκευές.
Info: Xerox Hellas, 210-9307000
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WESTNET DISTRIBUTION

Νέος γενικός διευθυντής ο Γιώργος Δαβιώτης

Mε µια µατιά
REGATE

H Westnet Distribution, µέλος του οµίλου εταιρειών
Olympia ανακοίνωσε ότι ο κ. Γιώργος Δαβιώτης, µέχρι
πρότινος εµπορικός διευθυντής της εταιρίας, ανέλαβε
καθήκοντα γενικού διευθυντή από 1/1/2019.
O κ. Δαβιώτης, στέλεχος µε πολύχρονη εµπειρία στον
κλάδο της διανοµής προϊόντων, έχει συνδέσει το όνοµά
του µε την πορεία της εταιρίας από την έναρξη λειτουργίας της το 2005.
Σε αυτά τα 13 χρόνια έχει διαγράψει µια άκρως επιτυχηµένη πορεία, συµβάλλοντας καθοριστικά στη δυναµική ανάπτυξη της Westnet από τον επιτελικό ρόλο του
εµπορικού διευθυντή µε εκτεταµένες αρµοδιότητες σε

θέµατα εµπορικής ανάπτυξης της εταιρίας µε νέες προϊοντικές κατηγορίες και νέες συνεργασίες, ενισχύοντας
παράλληλα το πανελλαδικό δίκτυο πελατών της.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Westnet είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες διανοµής προϊόντων τεχνολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο, αντιπροσωπεύοντας µεγάλους κατασκευαστές της παγκόσµιας αγοράς, όπως HP
Inc. & HP Enterprise, Microsoft, Samsung, LG, Canon,
Logitech, Corsair, Philips, Eset, Creative, και TP-Link,
ενώ κατέχει κι αποκλειστικά συµβόλαια διανοµής µε
κατασκευαστές όπως Asus, Lenovo, Motorola, Sharp,
Fujitsu, Hitachi, Toshiba, Polaroid και Trust.
Η εταιρεία ξεκίνησε το 2005 µε διανοµή προϊόντων
πληροφορικής και το 2012 επεκτάθηκε στην αγορά
του mobility µε smartphones και tablets. Το 2015 η
Westnet εισήλθε στις αγορές των αξεσουάρ, περιφερειακών, «tech toys», και gaming ενώ το 2016 εισήλθε και
στην αγορά των τηλεοράσεων.
Το 2018 η εταιρεία συνέχισε δυναµικά την διεύρυνση
της γκάµας της στην κατηγορία των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών αλλά και των καταναλωτικών µπαταριών.

Οι Μύλοι Παπαφίλη
επιλέγουν Regate
Effective

Info: Westnet Distribution, 211-3002150

Info: Regate, 215-5517050

Η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη, µια από
τις σηµαντικότερες αλευροβιοµηχανίες
στην Ελληνική αγορά, µε αξιοσηµείωτο
εξαγωγικό χαρακτήρα, αποφάσισε
να επενδύσει στην εγκατάσταση
του συστήµατος αυτοµατοποίησης
πωλήσεων Regate Effective Mobile
CRM για χρήση από την εµπορική της
διεύθυνση, προσφέροντας πέραν των
παραδοσιακών δυνατοτήτων φορητής
παραγγελιοληψίας και merchandising,
σύγχρονες υπηρεσίες µε
αυτοµατισµούς και άλλες δυνατότητες
που εξασφαλίζουν καθηµερινά
αυξηµένη παραγωγικότητα (sales
force effectiveness) και την
ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών
των πελατών της.
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SOFTONE

Το Soft1 Cloud ERP στα
Coffee Island
H Coffee Island ελληνική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στη µεταποίηση,
συσκευασία και εµπορία καφέ,
επέλεξε τη λύση cloud ERP της
SoftOne για την ολοκληρωµένη
µηχανογραφική υποστήριξη του
δικτύου των καταστηµάτων της. Η
εταιρεία ΣΕΜ-S Α.Ε, πιστοποιηµένος
συνεργάτης της SoftOne, έθεσε σε
παραγωγική λειτουργία το Soft1 Cloud
ERP, επιτρέποντας στην Coffee Island
να διαµορφώσει ένα ενιαίο σύστηµα
λειτουργίας για το ευρύτατο δίκτυο των

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERSYS ΜΕ HP

Το Device as a Service επεκτείνεται
Την έναρξη της συνεργασίας µε την HP, για την
υλοποίηση έργων DaaS, ανακοίνωσε η Intersys. Το
DaaS (Device as a Service) είναι µία πρωτοποριακή
λύση, η οποία αλλάζει άρδην τον τρόπο που οι
επιχειρήσεις επιλέγουν, σχεδιάζουν, εφοδιάζονται,
διαχειρίζονται, προστατεύουν και συντηρούν τον
τεχνολογικό τους εξοπλισµό. Προσφέρει τη δυνατότητα
επιλογής του ιδανικού συνδυασµού hardware και
software εξοπλισµού για κάθε λειτουργικό σύστηµα
(Windows, Mac, Android) και κάθε συσκευή (PC,
mobile, tablet).
Έτσι, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το κόστος
επένδυσης για αγορά και ανανέωση εξοπλισµού,
µετατρέποντάς το σε ελεγχόµενο λειτουργικό κόστος,
µε αποτέλεσµα την αποδέσµευση πόρων του τµήµατος
IT. Ταυτόχρονα, αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε
τεχνολογίες αιχµής και προγράµµατα που παρέχουν
µέγιστη ασφάλεια και µηδενικό downtime.

406 καταστηµάτων της, σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Info: SoftOne, 211-1022222

QUALISYS SOFTWARE

Το MyManager στο
Queen’s World
Το πρόγραµµα εµπορικής διαχείρισης

Η ανάπτυξη του HP DaaS έρχεται σε µια στιγµή
που τα τµήµατα IT αναζητούν νέους τρόπους για να
διαχειρίζονται τις συσκευές κάθε κατασκευαστή, µε
µέγιστη αποτελεσµατικότητα. Η HP αποδεικνύει την
έµφαση που δίνει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών
της για τις επιχειρήσεις, διαθέτοντας το HP DaaS σε
περισσότερους από 100 στρατηγικούς συνεργάτες ανά
τον κόσµο.

MyManager εγκαταστάθηκε στον
πολυχώρο οµορφιάς Queen’s World
στο Αιγάλεω, κατάστηµα µε προϊόντα

ειδήσεις

«Η Intersys, πιστή στο όραµά της να παρέχει απλή,
λειτουργική και επωφελή τεχνολογία ως ένας

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μιχάλης Δαβιδέλης, integrated
solutions & services manager Intersys, Χρήστος Βλάχος, general
manager Intersys, Ελένη Παπανδρέου, CEO Intersys.

ολοκληρωµένος Managed Services Provider (MSP),
συµπληρώνει έναν ήδη εντυπωσιακό κατάλογο λύσεων
µε την προσθήκη του HP DaaS», ανέφερε η διευθύνουσα
σύµβουλος της Intersys, κα Ελένη Παπανδρέου.
Ο διευθύνων σύµβουλος της HP Hellas, κος
Νίκος Χρηστάκης, σχολίασε: «Είµαστε ιδιαιτέρως
ικανοποιηµένοι που η Intersys προστίθεται στους Gold
Partners της HP. Χάρη στην πολλαπλά βραβευµένη
15µελή της οµάδα συµβουλευτικής πώλησης B2B, στην
ενεργή πελατειακή βάση των 2.500+ εταιρειών και τη
µακρά εµπειρία της στο MPS, αποτελεί τον ιδανικό για την
HP συνεργάτη στην προώθηση της έννοιας ‘Device as-aService’ και στους υπολογιστές».
Info: Intersys, 210-9554000

µακιγιάζ, ολοκληρωµένες σειρές
περιποίησης προσώπου, σώµατος,
µαλλιών καθώς και αρώµατα, αιθέρια
έλαια. Με την επιλογή του MyManager,
η εταιρεία έχει ανά πάσα στιγµή τον
έλεγχο των ταµειακών της κινήσεων,
της αποθήκης ειδών και πάνω από όλα
της γρήγορης εξυπηρέτησης του πελάτη.
Info: Qualisys Software, 210-7647305

CPI

Επέκταση εγγύησης 5
ετών σε όλα τα QNAP
Η Qnap εξοπλίζει όλα τα Rack mount
NAS µε standard εγγύηση 3 έτη
στην SMB κατηγορία και 5 έτη στην
Enterprise κατηγορία. Επιπλέον,
δίνει τη δυνατότητα σε νέες καθώς
και συσκευές που αποκτήθηκαν από
1/12/2018 να αναβαθµιστούν σε 5ετή
εγγύηση µε αγορά ειδικής άδειας.
Πραγµατοποιώντας παράλληλα την
εγγραφή κάθε συσκευής στο σύστηµα
µέσα σε 60 ηµέρες από την αγορά, η
Qnap προσφέρει επιπλέον 2 µήνες
εγγύηση δωρεάν.
Info: CPI, 210-4805800
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LENOVO

Δυναµική παρουσία
στο Gameathlon Winter
Με έντονη παρουσία, συµµετείχε φέτος η Lenovo
στο Gameathlon Winter powered by Sprite που
πραγµατοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Ιανουαρίου
2019 στο Ολυµπιακό Κέντρο Tae Kwon Do, το οποίο για
δύο ηµέρες υποδέχθηκε τους απανταχού gamers. Τα
«Stylish on the outside, Savage on the Inside» προϊόντα
της σειράς Legion της Lenovo έδωσαν το δυναµικό
παρόν προσφέροντας «θηριώδη» gaming εµπειρία στους
επισκέπτες.
Η Arena των 3,5 στρεµµάτων του Gameathlon φιλοξένησε
την πιο πλήρη, χειµερινή έκθεση gaming και τεχνολογίας,
ενώ στο Lenovo Booth, οι gamers είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά το Lenovo Legion Y27g monitor καθώς
και πλήρη γκάµα gaming accessories Lenovo Legion, που
περιλαµβάνει τα Lenovo Y Gaming Precision Mouse M800
& Lenovo Y Gaming Precision Mouse WW, Lenovo Legion
K200 Backlit Gaming Keyboard, Lenovo Y Gaming Stereo
Headset & Lenovo Y Gaming Surround Sound Headset,
Lenovo Gaming Armored Backpack, να απολαύσουν τους
πιο hot τίτλους παιχνιδιών στα Legion Y530, άλλα και να
παίξουν ενάντια στον γνωστό gamer ΖΟΚ.

Παράλληλα η Lenovo ήταν χορηγός του Cosplay
Competition powered by Lenovo που ανέδειξε τους
3 καλύτερους Cosplayers, ενώ στη Lenovo Arena
οι καλύτεροι παίκτες από όλη την Ελλάδα, είχαν την
ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα και δόξα.
Info: Lenovo Greece, 213-0087200
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SAMSUNG MOBILE B2B ACADEMY

Εκπαίδευση για το κανάλι συνεργατών
Η Samsung ενισχύει το B2B κανάλι της
ενεργοποιώντας on-line πλατφόρµα εκπαίδευσης
και πιστοποίησης των συνεργατών και µεταπωλητών
της στα προϊόντα τηλεφωνίας και mobility. Με την
πλατφόρµα Mobile B2B Academy που εγκαινιάστηκε
στις αρχές Δεκεµβρίου η Samsung, παρέχει πλέον
στο δίκτυο συνεργατών και µεταπωλητών της ένα
διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης και πιστοποίησης
που τους επιτρέπει να αυξήσουν τις δεξιότητες, αλλά και
το προφίλ τους στην αγορά.
Η νέα πλατφόρµα που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://mobileb2bacademy.com/ βοηθά τους
συνεργάτες του B2B καναλιού Samsung Mobile να
εκπαιδευτούν παρέχοντας εξειδικευµένες γνώσεις και
διαφοροποιηµένο περιεχόµενο εκµάθησης, σε πεδία
όπως: τάσεις της αγοράς, δεξιότητες πωλήσεων κ.ά.,
στη λογική της διάχυσης της πληροφορίας µέσα από
διαδικασίες on-line πιστοποίησης.
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να µεγιστοποιήσει
τις συνέργειες µεταξύ των συνεργατών της
Samsung και του B2B τµήµατος, µε την ανταλλαγή
εξειδικευµένων γνώσεων και τη βελτίωση των
τεχνικών πωλήσεων από πιστοποιηµένους

επαγγελµατίες που γνωρίζουν άριστα το πλήρες
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στο πεδίο των προϊόντων
κινητής τηλεφωνίας, tablet και wearables.
Με την πιστοποίηση Samsung Mobile Academy της
Samsung, οι συνεργάτες-µεταπωλητές θα είναι σε
θέση να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των πελατών
τους, καθώς θα φέρουν την κατάλληλη πιστοποίηση
που θα τους ακολουθεί ως έναν διαπιστευµένο εταίρο
στην πώληση και υποστήριξη προϊόντων κινητής
τηλεφωνίας της Samsung.
Στόχος η βελτίωση της αποδοτικότητας
Μέσω της πιστοποίησης Samsung MBA, οι συνεργάτες
της εταιρείας θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους για να
ανταπεξέλθουν υπέρ του δέοντος στις αυξανόµενες
ανάγκες των πελατών τους και κατ’ επέκταση θα είναι
σε θέση να επιτύχουν µεγαλύτερη απόδοση στον τοµέα
των πωλήσεων.
Η έναρξη της online πλατφόρµας και εκπαίδευσης της
Samsung αποτελεί µια παροχή συνεχούς εκπαίδευσης
και αντίστοιχης της σύγχρονης αγοράς εργασίας που
απαιτεί επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες.
Info: Samsung Hellas, 213-0163800

INTERSYS

Συνεργασία Intersys µε ACI Hellas
για τη διανοµή προϊόντων Brother
H Intersys επίσηµος αντιπρόσωπος της Brother,
ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε την ACI Hellas για τη
διανοµή µηχανηµάτων και αναλωσίµων της Brother.
Η ACI Hellas, εµπλουτίζει το προϊοντικό της
χαρτοφυλάκιο µε τη σειρά προϊόντων της Brother και µε
την τεχνογνωσία και το άρτια εξειδικευµένο προσωπικό
της Intersys για την παροχή λύσεων, η ACI Hellas θα
συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες της εξαιρετικής
ποιότητας υπηρεσίες και λύσεις.
«Με τη συνεργασία µας αυτή στοχεύουµε στην ευρύτατη
πανελλαδική κάλυψη του δικτύου µεταπωλητών σε όλα τα
τµήµατα της αγοράς. Πιστεύουµε στη δυναµική αυτής της
συνεργασίας που θα φέρει την Brother ακόµα πιο κοντά
στους καταναλωτές», δήλωσε ο κ. Παντελής Βούλγαρης,

διευθυντής marketing της Intersys.
«Είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι η επέκταση της
συνεργασίας µας µε την Intersys µε την προσθήκη των
εκτυπωτικών προϊόντων της Brother, θα ενισχύσει και θα
προσδώσει νέα δυναµική στην παρουσία των προϊόντων
Brother στην ελληνική αγορά. Σταθερός προσανατολισµός
µας στην ACI Hellas, αποτελεί η δέσµευση στην
παροχή ενός διευρυµένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου
για την καλύτερη υποστήριξη των συνεργατών µας,
διασφαλίζοντας σταθερά εξαιρετική διαθεσιµότητα,
ανταγωνιστικές τιµές και ολοκληρωµένη υποστήριξη»,
δήλωσε η κα. Κατερίνα Μαργαρίτη, υπεύθυνη για τα
προϊόντα και λύσεις Imaging & Printing στην ACI Hellas.
Info: Intersys, 210-9554000

Mε µια µατιά
DATA COMMUNICATION

Cloud λύση για
λογιστικά γραφεία

Η Data Communication κυκλοφόρησε
τη νέα λύση DC Tax4all, για λογιστικά
γραφεία. Πρόκειται για µία cloud
εφαρµογή, η οποία συνδέεται
απευθείας µε τις ιστοσελίδες
των TAXISNET, ΕΦΚΑ & τέως
ΙΚΑ, ΓΕΜΗ και αντλεί µαζικά όλα
τα δεδοµένα που καθηµερινά
χειρίζεται ένα λογιστικό γραφείο,
όπως: Έντυπα Taxis, ασφαλιστικά
στοιχεία, πληροφορίες για πληρωµές,
ρυθµίσεις, οφειλές, στοιχεία µητρώου
φυσικών και νοµικών προσώπων.
Info: Data Communication,
211-1080000

DELOITTE

Επίσηµος συνεργάτης
της Salesforce
Η Deloitte, µια από τις µεγαλύτερες
συµβουλευτικές εταιρείες
παγκοσµίως, επεκτείνει τις
δραστηριότητές της στην Ελλάδα,
επενδύοντας στην κορυφαία
πλατφόρµα CRM της Salesforce. To
Salesforce αποτελεί τη νούµερο ένα
πλατφόρµα διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων (CRM).
Info: Deloitte Hellas, 210-6781100

UNI SYSTEMS

Το eDocuMenta
υπογράφει ψηφιακά
Η Uni Systems ανέπτυξε και διαθέτει
στην αγορά το eDocuMenta, το νέο
ολοκληρωµένο προϊόν λογισµικού
που αφορά στην ηλεκτρονική
διαχείριση και διακίνηση εγγράφων
µε υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής.
Ο σχεδιασµός του eDocuMenta
βασίστηκε στο νέο θεσµικό πλαίσιο
µε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019 που
αφορά στην υποχρεωτική εφαρµογή
συστήµατος έκδοσης και διακίνησης
εγγράφων για το σύνολο των φορέων
του δηµοσίου.
Info: Uni Systems, 211-9997000
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EPSON

Σταθερά στην κορυφή
του Pro AV
Η Εpson συνεχίζει να εδραιώνει τη
θέση της ως κορυφαίος κατασκευαστής
προϊόντων οπτικής απεικόνισης στην
αγορά Pro AV και στην αγορά προϊόντων
εγκατάστασης πάνω από τα 6.000
lumen, στις περιοχές EMEAR & CIS,
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία για
τα µερίδια αγοράς από τη Futuresource.
Συγκεκριµένα, η Epson κατέχει σήµερα
το 34% της αγοράς Pro AV στην περιοχή
της EMEAR, σηµειώνοντας αύξηση
12 ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση
µε την ίδια περίοδο την περασµένη
χρονιά, µε το µερίδιό της στην αγορά να
εξακολουθεί να αυξάνεται.
Info: Epson Hellas, 210-8099499

MMD

Νέα οθόνη Philips 24’’
Η 241B7QGJ είναι µια 24” (23,8”)
οθόνη LCD που προσφέρει στους
επαγγελµατίες µε οικολογική συνείδηση
ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση
της απόδοσης στην εργασία τους µε
παράλληλο σεβασµό στο περιβάλλον.
Εκτός ότι είναι η πρώτη οθόνη
ενεργειακής απόδοσης µε πλήρη
ανακυκλώσιµη συσκευασία και
συµµορφωµένη µε πολλαπλά διεθνή
περιβαλλοντικά πρότυπα, η Philips
241B7QGJ προσφέρει στους χρήστες
µια ολοκληρωµένη γκάµα υψηλής
απόδοσης και έξυπνων εργονοµικών
χαρακτηριστικών..
Info: MMD, www.mmd-p.com

DELL EMC

Επεκτείνεται το
χαρτοφυλάκιο HPC

Στο πλαίσιο του συνεδρίου SC18, η Dell
EMC ανακοίνωσε τη νέα της δυναµική
στον τοµέα των εγκαταστάσεων
υπολογιστών υψηλής απόδοσης
– high performance computing
(HPC), καθώς και νέες επεκτάσεις
στο χαρτοφυλάκιό της, µε στόχο την
επιτάχυνση της εξαγωγής γνώσεων σε
µια ποικιλία επιστηµονικών πεδίων,
συµπεριλαµβανοµένης της τεχνητής
νοηµοσύνης, των βιοεπιστηµών, της
µετεωρολογίας και άλλων. Επίσης,
η Dell EMC ανακοίνωσε ότι το
Center of Space, High Performance,
Reconfigurable Computing (SHREC)
του Πανεπιστηµίου της Florida είναι ο
νικητής του διαγωνισµού Dell EMC AI
Challenge 2018.
Info: Dell EMC, www.dellemc.com
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Νέο πανίσχυρο
metro layer 3 switch της Planet
Η Planet αποδεικνύει την εξέλιξη και τη συνεχή της
ανάπτυξη και υποστήριξη στις δικτυακές υποδοµές µε
ένα layer 3 distribution level metro switch. Το MGSW28240F είναι ένα switch µεγάλης απόδοσης που φτάνει
τα 10Gbps για σύνδεση του δικτύου προς το core
network.
Για την κύρια διασύνδεσή του χρησιµοποιεί 24
100/1000BASE-X SFP interfaces, 4 10GbBASE-SR/LR
SFP+ interfaces αλλά και 4 10/100/1000BASE-T RJ45 interfaces. Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες
του είναι αναρίθµητες και µερικές από αυτές θα
αναφέρουµε παρακάτω.
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι το
ανεπτυγµένο Cybersecurity που προσφέρει ενάντια
στις κυβερνοεπιθέσεις και τις προηγµένες απειλές.
Αυτό το πετυχαίνει καθώς έχει αναβαθµίσει τα
πρωτόκολλα SSHv2, TLS και SSL. Επιπροσθέτως,
βασικά πλεονεκτήµατα στο κοµµάτι της ασφάλειας και
της απόδοσης είναι κάποιες λειτουργίες όπως DHCP
snooping, IGMP snooping, Dynamic ARP inspection
και IP Source Guard τα οποία βελτιώνουν αισθητά την
σταθερότητα και ποιότητα του δικτύου µας ακόµα και µε
αυξηµένες απαιτήσεις.
Το προηγµένο αυτό switch έχει τη δυνατότητα
σύνδεσης διπλού τροφοδοτικού ώστε να έχουµε power
redundancy, καθώς και DI/DO µε πολλές εφαρµογές
και παραµετροποιήσεις προκειµένου να υπάρχει alert
σε περιπτώσεις όπως όταν δεν λειτουργεί κάποια πόρτα
στο switch, όταν συµβεί κάποιο power failure, όπως

επίσης και να υπάρχει ενηµέρωση πότε ανοίγει η πόρτα
του rack.

Πέρα από το STP και όλες τις εκδοχές του, όπως το
802.1s MSTP, το συγκεκριµένο switch διαθέτει και
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) κάτι που
δίνει την δυνατότητα στο δίκτυο για Fast Recovery και
Ring Redundant στην αντίστοιχη τοπολογία πολύ πιο
γρήγορα από ότι θα χρειαζόταν ένα οποιοδήποτε STP.
Με αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητες το δίκτυο µας να
πέσει είναι σχεδόν µηδαµινές.
Σε επίπεδο Layer 3 υποστηρίζει στατικό Routing αλλά
και δυναµικό όπως OSPFv2. Η επεξεργαστική του ισχύς
αλλά και το throughput είναι εξαιρετικά υψηλά και
σε συνδυασµό όλων των παραπάνω µας δίνουν την
πλέον αξιόπιστη και ανταγωνιστική λύση στο backbone
network.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το switch
καθώς και για άλλα δικτυακά προϊόντα µπορείτε να
απευθυνθείτε στην Professional Services η οποία θα
σας καθοδηγήσει και θα σας δώσει την κατάλληλη λύση
βασισµένη στις ανάγκες σας.
Info: Professional Services, 210-8012207

DIGITAL SIMA

Cloud-to-Cloud back up
από την Barracuda

H Barracuda Networks παρουσίασε µια ολοκληρωµένη
λύση για cloud-to-cloud back up µε ειδικό plug-in για
Office 365. Έτσι, τα δεδοµένα αποθηκεύονται απευθείας
από το Office 365 στο cloud της Barracuda στην Ευρώπη,
χωρίς να περνούν από ενδιαµέσους servers.
Η λύση του cloud back up αφορά το σύνολο του Office

365, ενώ ειδικά για το e-mail µπορεί να συνδυαστεί µε
Message Archiving και όλες τις υπηρεσίες προστασίας,
όπως Antispam/Antimalware, e-mail Encryption,
Advanced Threat Protection (Sandbox), αλλά και
τις βραβευµένες υπηρεσίες Sentinel & Phishline
που προσφέρουν προστασία έναντι επιθέσεων
spearphishing και account takeover.
H Barracuda Networks ως market leader στις
τεχνολογίες του e-mail security, έχει εξελίξει όλες τις
σύγχρονες λύσεις που απαιτούνται, είτε on-premise,
είτε στο cloud για την προστασία και διαθεσιµότητα
της υπηρεσίας που αποτελεί τον νούµερο ένα στόχο
επιθέσεων των hackers.
Η Digital SIMA είναι ο επίσηµος διανοµέας της
Barracuda Networks σε Ελλάδα και Κύπρο
Info: Digital Sima, 210-9010401
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KCR PRINTING

Με Kyocera MFPs εξόπλισε η Active το ΔΠΘ
Η Active Computer Systems υλοποίησε µε επιτυχία
έργο προµήθειας και εγκατάστασης 11 εκτυπωτικών
συστηµάτων Kyocera στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης.
Το έργο αφορά στην υλοποίηση προµήθειας και
εγκατάστασης φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για την
κάλυψη των αναγκών των τµηµάτων και των υπηρεσιών
του Δ.Π.Θ και περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση,
παραµετροποίηση και υποστήριξη του εξοπλισµού, ο
οποίος ανέρχεται σε 11 πολυµηχανήµατα της Kyocera.
Στο πλαίσιο του έργου εντάσσεται η κάλυψη και η τεχνική
υποστήριξη από πιστοποιηµένους συνεργάτες Kyocera
µέσω του δικτύου πανελλαδικής υποστήριξης που διαθέτει
η Active Computer Systems.
Στα πλεονεκτήµατα και οφέλη του έργου περιλαµβάνονται
τα ακόλουθα:
• Κεντρική και εύκολη διαχείριση των εκτυπωτών.
• Ασφαλείς και γρήγορες εκτυπώσεις µε µεγαλύτερη
ασφάλεια σε ευαίσθητα δεδοµένα.

• Παροχή περισσότερων δυνατοτήτων/λειτουργιών
στους χρήστες µε ταυτόχρονη αύξηση εργασιακής
παραγωγικότητας.
• Οµοιογένεια του εξοπλισµού που προσφέρει καλύτερη
εργασιακή αποδοτικότητα.
• Έλεγχος εκτυπώσεων.
• Μείωση κόστους (λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
και κόστους εκτύπωσης µε σαφή εικόνα εκτυπωτικών
εξόδων).
Το έργο υλοποιήθηκε εντός των χρονικών ορίων του
Πανεπιστηµίου και περιλαµβάνει πέντε επαγγελµατικά
συστήµατα εκτυπώσεων Kyocera TASKalfa 8002i
και έξι Kyocera TASKalfa 4012i τα οποία διαθέτουν
τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες βελτιώνοντας την
διαλειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών
του ιδρύµατος µέσω των υπηρεσιών fax to e-mail,
scan to email, scan to network, κ.λπ, που διαθέτουν τα
µηχανήµατα.
Info: KCR Printing, 213-0993900

SILICONBLUE-BROTHER

Η SiliconBlue ανακοίνωσε
τις νέες µηχανές Brother

Mε µια µατιά
VIRA

GLOBAL GAME JAM
[ATHENS] 2019

Tο Global Game Jam [Athens]
2019 πραγµατοποιήθηκε στις 2527 Ιανουαρίου 2019. Πρόκειται
για µια παγκόσµια διοργάνωση η
οποία βασίζεται στην εθελοντική
προσφορά και ατοµική πρωτοβουλία
και συνδιοργανώνεται από την
Gifted Hellas ΑΜΚΕ και την ViRA.
Για 48 ώρες game developers σε
όλο τον κόσµο συγκεντρώνονται σε
οργανωµένους χώρους (Jam Sites)
και αναπτύσσουν παιχνίδια.
Info: www.globalgamejamathens.gr

VODAFONE

Vodafone Ready Index
Η Vodafone Ελλάδας ανακοίνωσε
την έναρξη λειτουργίας της δωρεάν
υπηρεσίας Vodafone Ready Index,
που έχει ως στόχο να βοηθήσει
τις επιχειρήσεις να κάνουν τη
µετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον
και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές,
προτείνοντάς τους ψηφιακά εργαλεία.
Info: Vodafone Hellas,
www.vodafone.gr

SAP
Η SiliconBlue, επίσηµη
αντιπρόσωπος των
µηχανών γραφείου
& εξειδικευµένου
εξοπλισµού Brother
στην Ελλάδα και Κύπρο,
ανακοίνωσε τις νέες
σειρές Brother, στις
οποίες περιλαµβάνονται
έγχρωµοι εκτυπωτές
laser HL-L, έγχρωµα
πολυµηχανήµατα laser
MFC-L, έγχρωµοι εκτυπωτές inkjet HL-J και έγχρωµα
πολυµηχανήµατα inkjet MFC-J.
H πρώτη παρουσίαση των νέων σειρών Brother
πραγµατοποιήθηκε σε εκδήλωση για τους συνεργάτες
της εταιρείας σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών στο
τέλος Σεπτεµβρίου. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
έγινε παρουσίαση των νέων µοντέλων Brother και
συζητήθηκαν θέµατα τεχνικά και εµπορικά.

SAP Cloud Platform

Το βασικό µήνυµα που µεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης ήταν ότι η άριστη ποιότητα και µεγάλη γκάµα
των προϊόντων Brother, η άνω των 15 ετών συνεργασία
της SiliconBlue µε την Brother και η διαθεσιµότητα
προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζουν όλα
τα εχέγγυα προς τους συνεργάτες της εταιρείας για την
ανάπτυξη των εργασιών τους και την ικανοποίηση των
πελατών τους µε τα προϊόντα της Brother.
Info: SiliconBlue (Brother-Hellas.gr), 213-0905015

MOBILE
MOBILE DEVICE
DEVICE
MANAGEMENT
MANAGEMENT (MDM)
(MDM)

Η SAP ανακοίνωσε ότι οι καινοτοµίες
στο SAP Cloud Platform, οι οποίες
επιτρέπουν στους πελάτες της να
συνδέουν µε εύκολο τρόπο την
αλυσίδα ζήτησης µε την εφοδιαστική
αλυσίδα της επιχείρησης τους,
συµµορφώνονται µε τους νέους
κανονισµούς ιδιωτικότητας και
ασφάλειας και παρέχουν ένα
αποκλειστικό περιβάλλον cloud για τις
εφαρµογές. Με στόχο να απλοποιήσει
τις διαδικασίες και να παρέχει
ολοκληρωµένη σύνδεση µεταξύ
διαδικασιών και εφαρµογών, η SAP
ανακοίνωσε ότι διατίθενται υπηρεσίες
τεχνητής νοηµοσύνης και machine
learning στο SAP Cloud Platform,
νέα σενάρια για την υπηρεσία Cloud
Integration Automation, και η
υπηρεσία SAP Cloud Platform Open
Connectors.
Info: SAP Hellas, 210-9473800

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

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

Η Unilog επέλεξε
Galaxy CRM
Στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο
του φαρµάκου, η Unilog αξιοποιεί
την τεχνολογία του Galaxy CRM,
για τη διαχείριση των αιτηµάτων
των πελατών της (claims), αλλά και
των διερευνητικών διαδικασιών
που απαιτούνται, εφαρµόζοντας
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και
ενηµερώσεις. Παράλληλα, το λογισµικό
προτείνει τις κατάλληλες διορθωτικές
ενέργειες για κάθε περίπτωση
αιτήµατος, ελαχιστοποιώντας την
πιθανότητα επανάληψης αντίστοιχων
θεµάτων και ενισχύοντας σηµαντικά
την εµπειρία των πελατών της µε
δοµηµένο τρόπο.
Info: SingularLogic, 210-6266500

MEGASOFT

Τα Bridge Coffee
Roasters επέλεξαν
PRISMA Win
H εταιρία Bridge Coffee Roasters για να
καλύψει τις συνολικές µηχανογραφικές
της ανάγκες στα κεντρικά της γραφεία,
στην παραγωγική της µονάδα, αλλά
και για να ελέγχει τα έξι καταστήµατά
της επέλεξε την εµπορική διαχείριση
Prisma Win. Η εµπορική εφαρµογή της
Megasoft επιτρέπει την παρακολούθηση
των χονδρικών πωλήσεων και όλου
του εµπορικού κυκλώµατος (πελάτες
χονδρικής, προµηθευτές, αποθήκη,
παραγγελίες, στατιστικά κ.λπ). Την
υλοποίηση του project ανέλαβε η Exabit,
εξουσιοδοτηµένος και πιστοποιηµένος
συνεργάτης της Megasoft.
Info: Megasoft, 210-3416900

OFFICE LINE

Πιστοποίηση
«Microsoft Gold
Windows & Devices»
Η Office Line ανακοίνωσε την
απόκτηση της έβδοµης Gold και
δέκατης συνολικά πιστοποίησής της
από την Microsoft, αυτή τη φορά στη
«Windows and Devices» δεξιότητα.
Ειδικότερα, οι στρατηγικοί συνεργάτες
της Microsoft µε τη δεξιότητα των
«Windows and Devices» λειτουργούν
ως εξειδικευµένοι σύµβουλοι,
βοηθώντας τους πελάτες να
επωφεληθούν από τις προχωρηµένες
επιλογές ασφαλείας που είναι
διαθέσιµες µόνο στα Windows 10
λειτουργικά συστήµατα.
Info: Office Line, 210-9760200
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VIGORAP 903

Το νέο Wave 2 Mesh AP
της DrayTek είναι εδώ
Η Lexis Πληροφορική, αποκλειστικός αντιπρόσωπος
και διανοµέας των προϊόντων της DrayTek στην Ελλάδα
και την Κύπρο, ανακοινώνει τη διάθεση του νέου
802.11ac Wave 2 Mesh Access Point της DrayTek για
αξεπέραστη εµπειρία ασύρµατης σύνδεσης.
Με πλήρως ανανεωµένο web interface και
ενσωµατωµένη τεχνολογία Mesh, ο σχεδιασµός του
ασύρµατου δικτύου γίνεται πολύ εύκολα και µε λίγα
µόνο κλικ µέσω της ειδικής εφαρµογής.
Τα VigorAP 903 συνδέονται αυτόµατα µεταξύ τους,
προσφέροντας redundancy και υψηλή αξιοπιστία σε
κάθε εφαρµογή. Μέσω του AP-Assisted Roaming,
το VigorAP 903 εξασφαλίζει ότι οι χρήστες θα
συνδέονται πάντα στο βέλτιστο AP ενώ παρακολουθεί
διαρκώς το data rate και λαµβάνει ειδοποίηση για
την ισχύ του σήµατος των χρηστών ελέγχοντας κατά
πόσο οι συνδεδεµένες συσκευές βρίσκονται στο
αποτελεσµατικό transmitting range.
Τα VigorAP που βρίσκονται στο ίδιο WLAN
ανταλλάσσουν µεταξύ τους πληροφορίες και σε
περίπτωση που βρεθούν συσκευές εκτός της
εµβέλειας του Access Point, αυτές αποσπώνται
αυτόµατα. Επιπλέον, σε περίπτωση βλάβης, το access
point ανακατευθύνει δυναµικά την κίνηση µέσω

εναλλακτικής σύνδεσης,
εξασφαλίζοντας την
απρόσκοπτη λειτουργία του
δικτύου.
Το VigorAP 903 λειτουργεί
ταυτόχρονα στις συχνότητες
5 GHz και 2.4 GHz και χάρη
στη λειτουργία Band Steering
παρέχεται διαχωρισµός των
5G-συµβατών συσκευών από
το 2.4GHz WLAN στο 5GHz
WLAN για ακόµα καλύτερη
εµπειρία Wi-Fi.
Επιπλέον, υποστηρίζει έως
8 SSIDs σε διαφορετικά
(vitrual) τοπικά δίκτυα, όπως ένα για τους guest
χρήστες και ξεχωριστό για την παραγγελιοληψία σε
καταστήµατα, µε διαφορετικές ρυθµίσεις ασφαλείας
και διαθέτει ενσωµατωµένο Radius server για 802.1x
authentication.
Το νέο VigorAP 903 της DrayTek είναι διαχειρίσιµο
µέσω των DrayTek routers και της πλατφόρµας
κεντρικής διαχείρισης VigorACS 2.
Info: Lexis Πληροφορική, 210-6777007

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SIEMENS ΚΑΙ ARUBA

Παροχή προηγµένων
ολοκληρωµένων δικτύων

Η Siemens και η Aruba, εταιρεία της Hewlett Packard
Enterprise, ανακοίνωσαν µια στρατηγική συνεργασία
που επικεντρώνεται στη γεφύρωση των κόσµων
της Operational Technology και της Information
Technology. Με βάση τα αλληλοσυµπληρούµενα
χαρτοφυλάκια, η Siemens και η Aruba είναι σε θέση
να υποστηρίξουν πελάτες µε εξαιρετικά αξιόπιστα,
ασφαλή και µε καίριες πληροφορίες δίκτυα δεδοµένων,
επιτρέποντας υψηλή διαθεσιµότητα εγκαταστάσεων και
δικτύων. Οι πελάτες επωφελούνται από ολοκληρωµένα
δίκτυα µε αποδεδειγµένη διαλειτουργικότητα - από
εργοστασιακούς χώρους έως εταιρικά γραφεία –
που βασίζονται στην τεχνογνωσία της Siemens, ως
κορυφαίου προµηθευτή βιοµηχανικών εξαρτηµάτων
δικτύου Ethernet, και της Aruba ως κορυφαίας εταιρείας
στις ενσύρµατες και ασύρµατες υποδοµές LAN.
Η ψηφιοποίηση, το Industry 4.0 και το Industrial IoT
δηµιουργούν νέες προκλήσεις, καθώς τώρα τα δεδοµένα
πρέπει όλο και περισσότερο να διαπερνούν το όριο που
χωρίζει την ΟΤ και την ΙΤ. Συνήθως, τα ντετερµινιστικά,
βιοµηχανικά δίκτυα OT δεν συνδέονται στενά µε τα δίκτυα

IT της επιχείρησης. Αυτό οδηγεί σε κενά στην ορατότητα
δεδοµένων και συσκευών, τη διασφάλιση εφαρµογών,
τη διαθεσιµότητα και την ασφάλεια. Η γεφύρωση αυτού
του χάσµατος απαιτεί βαθιά γνώση και των δυο κόσµων
και γνώση των αντίστοιχων επιχειρησιακών απαιτήσεων
και των απαιτήσεων ασφάλειας. Στον κόσµο της ΙΤ, η
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα αξιόπιστα δεδοµένα
αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, ενώ στον κόσµο
της OT, οι στόχοι της διαθεσιµότητας των εγκαταστάσεων
και της παραγωγής είναι σηµαντικοί.
Η Siemens και η Aruba γεφυρώνουν αυτό το
χάσµα χάρη στη βαθιά και αλληλοσυµπληρούµενη
εµπειρία τους στον τοµέα της ΟΤ και της ΙΤ.
Παρέχοντας ολοκληρωµένα δίκτυα µε δοκιµασµένη
διαλειτουργικότητα και τεκµηριωµένα µε επικυρωµένα
σχέδια αναφοράς, οι δύο εταιρείες βοηθούν να
διασφαλιστεί ότι τα ολοκληρωµένα συστήµατα ΟΤ /
ΙΤ µπορούν να εγκαθίστανται γρήγορα µε ευκολία,
να λειτουργούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια και να
υποστηρίζονται αποτελεσµατικότερα.
Info: Siemens, 210-6864111
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Συνέντευξη µε την Αθανασία Γαλάνη

25 χρόνια συνεργασίες µε αξία
Εταιρεία µε µακρά παράδοση στο χώρο του printing και του MPS, η Eurosupplies, βλέπει το µέλλον µε
αισιοδοξία, νέες συνεργασίες, προηγµένες λύσεις και «πάντα κάτι φρέσκο για πελάτες και συνεργάτες», όπως
χαρακτηριστικά µας τόνισε η επικεφαλής της εταιρείας Αθανασία Γαλάνη.

Η Eurosupplies έχει µακρά ιστορία στο χώρο του
printing. Αν και ξεκίνησε µε την εµπορία εκτυπωτών και αναλωσίµων, έχει εξελιχθεί σε µια
εταιρεία που διανέµει µια µεγάλη και διαφορετική
γκάµα προϊόντων, από υπολογιστές και περιφερειακά µέχρι gaming consoles και συστήµατα ήχου.
Ξεκινώντας τη συζήτηση µε την κ. Γαλάνη, της
ζητήσαµε να µας «ξεναγήσει» στις διάφορες δραστηριότητες τις εταιρείας. Η Eurosupplies διαθέτει
µια ευρεία γκάµα προϊόντων απευθυνόµενη σε
όλες τις κατηγορίες πελατών, από τον οικιακό
χρήστη και τον επαγγελµατία, έως την επιχείρηση
και τον δηµόσιο τοµέα. Είναι σε θέση να καλύψει
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σε είδη του πεδίου
δραστηριότητάς της όπως εκτυπωτικές λύσεις
Α4 & Α3, εκτυπωτικές λύσεις µεγάλης διάστασης
(LFP), υπολογιστές, λογισµικό, περιφερειακά &
αξεσουάρ, servers, UPS (retail & industrial), NAS
& δικτυακά, συστήµατα barcode & auto ID, εικόνα
- ήχος, τηλεφωνία, αναλώσιµα εκτυπωτών, χαρτιά
και ανταλλακτικά
«Με ένα σύγχρονο, πλήρες και εύχρηστο ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο ενηµερώνεται συνεχώς
µε νέα προϊόντα, είµαστε σε θέση να εξυπηρετούµε
άµεσα και ολοκληρωµένα όλους τους πελάτες
µας», τονίζει µε έµφαση, συνεχίζοντας: «Εκτός από
τις προϊοντικές λύσεις, σε ό,τι αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες χάρη στην διάθεση διατήρησης ενός
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ως Platinum
Partner της HP, η Eurosupplies είναι σε θέση µέσω
του έµπειρου και άρτια εκπαιδευµένου ανθρωπίνου
δυναµικού της να σχεδιάσει την βέλτιστη και κατάλληλα διαµορφωµένη λύση για τις ανάγκες κάθε
επιχείρησης και οργανισµού µέσω προγραµµάτων
MPS.
Επίσης, µέσω της εµπειρίας, της ευρείας γκάµας
προϊόντων και του κατάλληλα εκπαιδευµένου σε
θέµατα δηµοσίου τοµέα προσωπικού µας, δηµιουργήθηκε ένα άρτιο τµήµα διαγωνισµών δηµοσίου
προκειµένου να µπορούµε να εξυπηρετούµε και
να καλύπτουµε πλήρως τις ανάγκες των κρατικών
φορέων και µηχανισµών.
Γενικά, η συνεχής ανάπτυξή µας, έχει οδηγήσει σε
πιστοποιήσεις όπως:HP Platinum Partner, Canon
Authorized Partner, Epson Gold Partner κ.α».
Αξίζει να τονίσουµε ότι εκτός από διανοµέας προϊόντων τεχνολογίας, η Eurosupplies είναι και επι-

Αθανασία
Γαλάνη,
managing
director της
Eurosupplies

σκευαστικό κέντρο. Συγκεκριµένα, η εταιρεία είναι
επίσηµο εξουσιοδοτηµένο επισκευαστικό κέντρο
των HP, Samsung και πολύ σύντοµα της Canon,
πολύ µεγάλο βάρος στο after sales support. Μάλιστα, όπως ανέφερε η κ. Γαλάνη, η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες και στο χώρο του πελάτη,
είτε πρόκειται για επισκευή, είτε για οποιαδήποτε
ρύθµιση και παραµετροποίηση που αφορά στο
εκάστοτε µηχάνηµα.

Ευέλικτες λύσεις MPS
Η συζήτηση δεν θα µπορούσε να µην σταθεί
στο κοµµάτι του MPS. Άλλωστε η Eurosupplies
χαρακτηρίζεται ως µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών print management, καλύπτοντας τόσο τον
ιδιωτικό, όσο και τον δηµόσιο τοµέα. Μάλιστα,
έχει καταφέρει να δηµιουργήσει και να αναπτύξει
προγράµµατα και λύσεις εκτυπωτικής διαχείρισης
τα οποία απευθύνονται σε όλους, είτε πρόκειται
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις είτε για µεγάλους,
πολυσύνθετους οργανισµούς, απλοποιώντας και
επιταχύνοντας το workflow, µειώνοντας σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη και απελευθερώνοντας
πόρους ως ανάσα στο cash flow, ενώ παράλληλα
µε ευελιξία προσαρµογής στις απαιτήσεις κάθε
περίπτωσης επιτυγχάνεται αύξηση παραγωγικότητας και ασφάλεια χρήσης.
Τα προγράµµατα που προσφέρει η Eurosupplies
είναι µεταξύ άλλων τα εξής:
Easy MPS: Ευέλικτο πρόγραµµα που υποστηρίζεται από την HP, προσφέροντας έκπτωση έως
και 30% στα αυθεντικά αναλώσιµα, µε σταθερές
τιµές και προστασία από ανατιµήσεις, χρονικής
διάρκειας έως 5 έτη, για την κάλυψη των νέων
αλλά και παλαιών υφιστάµενων εκτυπωτικών µη-

χανηµάτων HP µε εύκολη διαδικασία συµβολαίου
σύµβασης.
Cost Per Page (PPU): Ολοκληρωµένη πρόταση
που περιλαµβάνει µελέτη και υλοποίηση της
πλήρους ανανέωσης εξοπλισµού µε σύγχρονα
µηχανήµατα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες
κάθε επιχείρισης ή οργανισµού και χρέωση ανά
παραγόµενη σελίδα, µε παροχές όπως η δυνατότητα χρηµατοδότησης του νέου εξοπλισµού, εγκατάσταση ειδικού λογισµικού παρακολούθησης και
ελέγχου (reporting) εκτυπώσεων, βελτιστοποίηση
διαδικασιών και µείωση λειτουργικών εξόδων µε
σταθερό κόστος ανά παραγόµενη σελίδα καθ’όλη
την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και εξασφάλιση
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευση του προσωπικού στον νέο εξοπλισµό.
Καταλήγοντας η κ. Γαλάνη τόνισε: «Οι καίριες και
αυστηρά επιλεγµένες συνεργασίες µε εταιρείες
όπως HP, Canon, Epson, Ricoh, µας καθιστούν ως
τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στο MPS και στον
δρόµο προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, καθώς
το MPS για εµάς αποτελεί το µέλλον του business
printing».

Αξία στις συνεργασίες
Κλείνοντας τη συζήτηση, ζητήσαµε από την κ. Γαλάνη να µας αποκαλύψει τα σχέδια της εταιρείας
για το µέλλον: «Στην Eurosupplies µετά από 25
χρόνια συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας, παραµένουµε σταθεροί στην βασική µας αρχή: Να προσδίδουµε αξία στις συνεργασίες µας. Εξελισσόµαστε
και αναπτυσσόµαστε καθηµερινά θέτοντας τους
στόχους µας όλο και υψηλότερα, επιδιώκοντας
την πρόοδο των συνεργασιών µας, την ανάπτυξη
νέων προϊοντικών κατηγοριών και την αναζήτηση
και µελέτη αναδυόµενων τεχνολογιών όπως το 3D
printing αλλά και το HP DaaS. Η νέα αποτελεσµατική προσέγγιση αποµακρυσµένης τεχνικής βοήθειας
µέσω του λογισµικού TechPulse της HP υποστηρίζεται και από την Eurosupplies προσφέροντας
έξυπνες και απλές λύσεις hardware σύµφωνες µε
τις ανάγκες της εποχής. Με γνώµονα τα παραπάνω
θα έχουµε πάντοτε κάτι νέο και φρέσκο για τους
πελάτες και τους συνεργάτες µας ως όπλο στη φαρέτρα µας».
TCP
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Η αγορά των business projectors έχει εδραιώσει την παρουσία της στον
χώρο των επιχειρήσεων. Πλέον, το Full HD είναι απόλυτα ρεαλιστικό για
έναν προβολέα που θα τοποθετηθεί σε ένα meeting room. Από εκεί και
πέρα, σε µεγάλες εγκαταστάσεις, εκθέσεις, digital signage εφαρµογές, κ.λπ.,
η ανάλυση µπορεί να φτάσει ακόµα και σε 4Κ.
Επιπλέον, παρά τον έντονο ανταγωνισµό που υφίστανται οι projectors από
τις οθόνες, πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούνται εξαιρετικά
µεγαλύτερου µεγέθους επιφάνεια προβολής. Στην περίπτωση αυτή, οι
projectors αποτελούν µονόδροµο για τις επιχειρήσεις όλων των µεγεθών.
Προφανώς δεν είναι όλοι οι projectors, για όλες τις εφαρµογές. Άλλον
προβολέα χρειάζεται µια αίθουσα συνεδριάσεων, άλλον µια αίθουσα
διδασκαλίας και άλλον ένας κοινόχρηστος χώρος, ένα κατάστηµα ή ένας
µεγάλος συνεδριακός χώρος.

O

ι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον, το οποίο επιτάσσει την
παρουσία τεχνολογικού εξοπλισµού αιχµής, οπότε η παρουσία
µιας ή περισσότερων συσκευών
προβολής µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελής από πολλές πλευρές και για πολλούς
λόγους.
Η αγορά ενός business projector έχει το βασικό
πλεονέκτηµα πως καθιστά την προβολή πληροφοριών διαθέσιµη για το σύνολο των εργαζοµένων, είτε µιλάµε για ένα ολιγοµελές meeting
είτε για µια συνδιάσκεψη σε κάποιο venue. Ένας
προβολέας του είδους αυτού προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους παρευρισκόµενους να
δουν και να κρατήσουν σηµειώσεις από τις προβαλλόµενες πληροφορίες.
Κατά δεύτερον, ένας business projector είναι ο
πλέον κατάλληλος, προκειµένου η επιχείρηση να
εξοικονοµήσει χρήµατα σε εκτυπώσεις και φωτοτυπίες. Δεν είναι ασυνήθιστο σε ένα meeting
τα στελέχη να χρειάζεται να µοιράσουν έντυπο
υλικό στους εργαζοµένους, ώστε να έχουν κάτι
συγκεκριµένο να συµβουλεύονται κατά τη διάρκεια. Εντούτοις, η χρήση του προβολέα καθιστά
περιττές τις όποιες σηµειώσεις, το οποίο σηµαίνει λιγότερο χαµένο χρόνο για τις εκτυπώσεις,
αλλά και λιγότερη κατανάλωση χρηµάτων σε
χαρτί και µελάνι. Μιας και οι περισσότερες µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις λειτουργούν µε

σφιχτό προϋπολογισµό, το να περιορίσουν τα έξοδά
τους µε την επένδυση σε έναν projector αποτελεί
ελκυστική προοπτική.
Και βέβαια, η χρήση ενός projector σε περιβάλλον
γραφείου είναι µια ελκυστική προοπτική για τον
υπεύθυνο του meeting, µιας και οι µετέχοντες θα
παραµείνουν απασχοληµένοι κατά τη διάρκειά
του. Διαφορετικά, είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν
ζητήµατα συγκέντρωσης στην περίπτωση που απλά
κάποιος µιλάει για µεγάλο διάστηµα. Εντούτοις, τα
στελέχη που προσφέρουν οπτικά βοηθήµατα κατά
τη διάρκεια του meeting είναι πιθανότερο, αφενός
να κρατήσουν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων
και αφετέρου να συνεισφέρουν στην πολύτιµη παραγωγή ιδεών.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας
των projectors
Ένας σύγχρονος digital projector µπορεί εύκολα να
συνδεθεί σε κάποιον υπολογιστή ή άλλη συσκευή,
προκειµένου να προβάλει εικόνα και βίντεο από
τον υπολογιστή ή τη συσκευή σε τοίχο ή οθόνη. Οι
συσκευές του είδους µπορούν να αναρτηθούν στο
ταβάνι ή τοποθετηθούν σε κάποια βάση κατά τη
λειτουργία τους.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ψηφιακών προβολέων:
•Liquid Crystal Display (LCD) ψηφιακός προβολέας και
•Digital Light Processing (DLP) ψηφιακός προβολέας
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Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον,
το οποίο επιτάσσει την παρουσία
τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής,
οπότε η παρουσία μιας ή περισσότερων
συσκευών προβολής μπορεί να αποδειχθεί
εξαιρετικά επωφελής.
Ας δούµε κάποια από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα των δύο τεχνολογιών.
Χαρακτηριστικά
Η τεχνολογία DLP (εφεύρεση της Texas
Instruments) προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα σε
σχέση µε την LCD που διατίθεται από πολλές εταιρείες µε εµπορικά ονόµατα και παραλλαγές, όπως
τα D-ILA της JVC και LCOS της Hitachi. Συγκεκριµένα, οι προβολείς DLP έχουν έναν «παράγοντα
πλήρωσης» pixel πολύ υψηλότερο (υψηλότερος
σηµαίνει καλύτερο) από το transmited LCD. Αυτό
σηµαίνει ότι περισσότερο εµβαδόν ενός µεµονωµένου pixel χρησιµοποιείται για την παραγωγή της
εικόνας, σε αντίθεση µε το πλέγµα που περιβάλλει
το pixel (ωστόσο οι τεχνολογίες D-ILA και LCOS
έχουν εξαιρετικό παράγοντα πλήρωσης pixel). Το
πλέγµα µεταξύ των pixels είναι στατικό, δηλαδή ένας χαµένος χώρος κάτι που ενδεχοµένως µπορεί
να γίνει ορατό από τους θεατές. Το γεγονός αυτό
αναφέρεται συχνά ως «Εφέ Παραθύρου» (Screen
Door Effect, ή SDE). Λόγω του υψηλότερου συντελεστή πληρότητας, οι DLP προβολείς γενικά παράγουν µια πολύ πιο οµαλή εικόνα µε σε σύγκριση
µε LCD προβολείς παρόµοιας ανάλυσης.
Το δεύτερο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας DLP
είναι ο υψηλός λόγος αντίθεσης και η αποδοτική
χρήση του φωτός. Ο λόγος αντίθεσης παριστάνει
την «απόσταση» µεταξύ του φωτεινότερου λευκού
και του σκοτεινότερου µαύρου που µπορεί να παράγει ένας προβολέας. Η φωτεινότητα σε lumens
και ο λόγος αντίθεσης θεωρούνται γενικά δύο από
τους σηµαντικότερους δείκτες απόδοσης των προβολέων. Γενικά, ένας καλύτερος λόγος αντίθεσης
οδηγεί σε καλύτερα επίπεδα µαύρου χρώµατος
και εποµένως σε πιο ρεαλιστική παρουσίαση σκοτεινών εικόνων.
Χρώµα: Ενώ η τεχνολογία DLP έχει αρκετά
σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες όπως η LCD, δεν απουσιάσουν και τα µειονεκτήµατα, ειδικά σε συσκευές
που χρησιµοποιούν ένα ενιαίο chip όπως στην
πλειονότητα των περιπτώσεων. Τα µειονεκτήµατα
έχουν να κάνουν µε τον τρόπο µε τον οποίο παράγονται τα χρώµατα και οι αποχρώσεις του γκρι.
Τα pixels ενός DLP projector αποτελούνται από
µικροκαθρέπτες και µπορεί να είναι είτε ανοιχτά
είτε κλειστά. Για να παραχθούν οι πολλές απο-
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χρώσεις του γκρι ή περιοχές µε διαφορετική ένταση φωτός, τα κάτοπτρα πρέπει να ανοίγουν και να
κλείνουν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε το µάτι (ή καλύτερα ο εγκέφαλος) να υπολογίζει το επιθυµητό
επίπεδο φωτισµού. Αυτό ονοµάζεται dithering.
Στους DLP projectors, η αντίληψη του χρώµατος
δηµιουργείται ως εξής: Το φως από τη λάµπα
περνάει µέσα από ένα «τροχό χρωµάτων», έναν
µικρό περιστρεφόµενο τροχό µε κόκκινα, πράσινα
και µπλε στοιχεία ή έγχρωµα φίλτρα, προτού «χτυπήσουν» στο DLP chip. Σε κάποιες περιπτώσεις ο
τροχός διαθέτει κι ένα εντελώς διαφανές τµήµα.
Αναστρέφοντας πολύ γρήγορα τους µικροκαθρέπτες σε συγχρονισµό µε τον χρωµατικό τροχό, ο
προβολέας παράγει όλα τα χρώµατα και τις αποχρώσεις του γκρι.
Ο τρόπος παραγωγής της εικόνας προκαλεί µια
οπτική ψευδαίσθηση γνωστή ως φαινόµενο «ουράνιου τόξου». Από την άλλη, η τεχνολογία LCD
προβάλει όλα τα χρώµατα στην οθόνη ταυτόχρονα.
Αυτό καθιστά τους LCD προβολείς καταλληλότερους για επαγγελµατικές παρουσιάσεις, ιδίως
στην περίπτωση συγκριτικά µεγάλου αριθµού
ανθρώπων όπου είναι πολύ πιθανότερο κάποιος
από τους παρισταµένους να µην επηρεάζεται από
το φαινόµενο του «ουράνιου τόξου».
Φωτεινότητα: Οι LCD προβολείς προσφέρουν
φωτεινότερες και ακόµα πιο κορεσµένες εικόνες
και βίντεο σε σχέση µε τους DLP. Αυτό συµβαίνει
γιατί περισσότερο φως από την πηγή φτάνει στην
οθόνη και η ποσότητα του φωτός που χάνεται είναι
σχεδόν αµελητέα. Ο περιστρεφόµενος χρωµατικός
τροχός και οι µικροκαθρέπτες του DLP chip έχουν
ως αποτέλεσµα να µειώνεται η φωτεινότητα της
προβαλλόµενης εικόνας.
Ανάλυση: Ένας ακόµα βασικός παράγοντας επιλογής προβολέα, είναι η ανάλυση απεικόνισής
του. Μια µεγάλη ανάλυση σηµαίνει πως η εικόνα
είναι πολύ πιο ευκρινής, αυξάνοντας τις οπτικές επιδόσεις της συσκευής προβολής. Λίγα µόλις χρόνια πριν, εµφανίστηκε η ανάλυση 4Κ αλλά σε πολύ
υψηλό κόστος, µε τους 4Κ προβολείς να είναι
εξαιρετικά ακριβοί και δυσπρόσιτοι για τις µικρές
επιχειρήσεις. Εσχάτως όµως, οι µεγάλες εταιρείες
έχουν κυκλοφορήσει µοντέλα 4Κ που είναι αρκετά
οικονοµικά. Προφανώς, όταν αναφερόµαστε σε
προβολείς για επιχειρήσεις, πρόκειται για εξαιρετική επιλογή, δεδοµένου πως όσο περισσότερα

pixels διαθέτει ένας προβολέας, τόσο πιο καθαρές
και λεπτοµερείς θα είναι οι προβαλλόµενες εικόνες.
Φορητότητα: Εφόσον η επιχείρηση χρειάζεται
προβολή περιεχοµένου, τότε θα πρέπει να σας
απασχολήσει και αυτό το θέµα. Ο προβολέας θα
πρέπει να είναι αρκετά µικρός και ελαφρύς, ώστε
να είναι εύκολη η µεταφορά του όποτε απαιτηθεί.
Βέβαια, όσο σηµαντικό κι αν είναι το θέµα της
φορητότητας, δεν µπορεί να υποκαταστήσει σηµαντικότερα στοιχεία όπως η φωτεινότητα, η ευκρίνεια, το χρώµα και η ανάλυση απεικόνισης που
προαναφέραµε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει
ένας φορητός προβολέας που όµως υπολείπεται
στα features του. Καλό θα είναι να βρεθεί η σωστή
ισορροπία µεταξύ των χαρακτηριστικών.
User interface: Ο προβολέας θα πρέπει να είναι
εύκολος στη λειτουργία του. Όπως συµβαίνει και
µε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, θα πρέπει να
διαθέτει φιλικό περιβάλλον που επιτρέπει στους
χρήστες του να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τις
δυνατότητές του.
Λόγος αντίθεσης: Η αντίθεση είναι η διαφορά
µεταξύ των φωτεινότερων και των σκοτεινότερων
µερών µιας εικόνας. Ο υψηλός λόγος αντίθεσης
σε έναν προβολέα προσθέτει µια αίσθηση βάθους
και διαστάσεων στην εικόνα, επιτρέποντας στους
συµµετέχοντες να βλέπουν βαθύ µαύρο µε λεπτοµέρειες.

Η αγορά των DLP projectors
Σύµφωνα µε τη νέα έρευνα του
MarketsandMarkets, η αγορά των DLP projectors
αναµένεται να αγγίξει τα 5,52 δις δολάρια ως το
2020, µε µέσο ετήσιο όρο αύξησης της τάξης του
6,3% από το 2015 ως το 2020.
Η εν λόγω έρευνα παίρνει ως δεδοµένο πως
η τεχνολογία DLP είναι η κορυφαία τεχνολογία
προβολής και χρησιµοποιείται στις περισσότερες
ψηφιακές οθόνες, καθώς και σε άλλες εφαρµογές.
Οι DLP projectors λειτουργούν ταχύτερα και προσφέρουν εξαιρετικές υψηλής αντίθεσης εικόνες,
ενώ οι προβολείς αυτοί είναι σε γενικές γραµµές
µικρότεροι και ελαφρύτεροι από τους άλλους τύπους. Μάλιστα, οι καινοτόµες τεχνολογίες τύπου
ultra-short throw έχουν επιτυχώς ανταποκριθεί
στην πρόκληση των µικρών χώρων, µε συνέπεια
αυτή η αγορά να παρουσιάσει τάσεις ανάπτυξης τα
επόµενα πέντε χρόνια.
Ένας από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αύξηση στην αγορά των DLP είναι ο αυξανόµενος αριθµός ψηφιακών µέσων προβολής στον
κινηµατογραφικό κλάδο, ιδίως στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Στο σενάριο αυτό, οι DLP projectors
χρησιµοποιούνται κατά κόρον στον κλάδο του κινηµατογράφου, εξαιτίας κυρίως της αύξησης των
ταινιών σε 3D και χάρη στα πλεονεκτήµατα από
πλευράς κόστους σε σχέση µε τους παραδοσιακούς προβολείς.
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Επιπρόσθετα, ο κλάδος των one-chip DLP
projectors αναµένεται να έχει το µεγαλύτερο
µερίδιο αγοράς, ενώ αναµένεται να συνεχίσει
την κυριαρχία του στην αγορά των DLP, κατά τη
διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου, κυρίως λόγω της αυξανόµενης ζήτησης για one-chip
DLP projectors σε βασικές εφαρµογές. Επιπρόσθετα, οι three-chip DLP projectors αναµένεται
να παίξουν σηµαντικότατο ρόλο στην αλλαγή
του τοπίου των DLP, µε ταχεία ανάπτυξη κατά το
χρονικό διάστηµα 2015-2020, καθώς η υιοθέτηση των ψηφιακών οθονών στην κινηµατογραφική βιοµηχανία συνεχίζει να αυξάνεται, ιδίως
στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
Όσον αφορά τις εφαρµογές, το business κοµµάτι
θα έχει το µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά των
DLP projectors, ενώ ο κλάδος της εκπαίδευσης
και των κυβερνητικών υπηρεσιών αναµένεται να
αυξηθεί σηµαντικά. Υπάρχει σηµαντική ζήτηση
για πλούσιους σε χαρακτηριστικά DLP projectors
που προσφέρουν υψηλότερη φωτεινότητα,
διαδραστικότητα, φορητότητα και δυνατότητες
short και ultra-short throw σε αυτές τις βασικές
εφαρµογές.
Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αναµένεται να
έχει το σηµαντικότερο µερίδιο και να κυριαρχήσει στην αγορά των DLP projectors στο εγγύς
µέλλον, χάρη στην παρουσία µεγάλου αριθµού
από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
χώρο. Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού προσφέρει µεγάλες ευκαιρίες, καθώς πληθύνονται µε
έντονους ρυθµούς οι ψηφιακές οθόνες στην
κινηµατογραφική βιοµηχανία, αλλά και ψηφιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η αγορά των interactive projectors
Η παγκόσµια αγορά των interactive projectors
αναµένεται να φτάσει τα 4,56 δις δολάρια ως το
2025, σύµφωνα µε µια νέα έρευνα της Grand
View Research. Να θυµίσουµε πως ένας
interactive προβολέας είναι µια συσκευή που
κάνει όλες τις επιφάνειες διαδραστικές. Προσφέρει αποτελεσµατική αλληλεπίδραση, εκµάθηση
σε πραγµατικό χρόνο, συνεργασία multi touch
και διαδραστικότητα χωρίς PC, επιτρέποντας εύκολη ενσωµάτωση µε ποικίλα υλικά.
Η embedded και ενεργειακά αποτελεσµατική
τεχνολογία προβολής συνεπάγεται έξυπνες
συσκευές που χρησιµοποιούν περιβάλλον µε

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του
MarketsandMarkets, η αγορά των DLP
projectors αναμένεται να αγγίξει τα 5,52
δις δολάρια ως το 2020, με μέσο ετήσιο
όρο αύξησης της τάξης του 6,3%
από το 2015 ως το 2020.
νεύµατα ή απλή επαφή για την αλληλεπίδραση
µε τους χρήστες. Η αυξανόµενη υιοθέτηση του
e-learning στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις
αναµένεται να επεκτείνει τη ζήτηση για την αγορά
των interactive projectors. Χάρη στην πρόοδο
των ταχύτερων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών
και της δικτύωσης, η αγορά του e-learning αναµένεται να γνωρίσει σηµαντική αύξηση µέσα στη
εξεταζόµενη περίοδο. Ειδικότερα, κάποιες χώρες
της Ασίας έχουν εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες της
αγοράς αυτής, µε τεράστιες δυνατότητες κερδοφορίας για το e-learning.
Η αγορά του BYOD γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη,
εξαιτίας παραγόντων όπως το µειωµένο κόστος
του hardware και η αυξανόµενη παρουσία των
smartphones. Οι σύγχρονοι εργαζόµενοι προτιµούν να έχουν µία και µόνο συσκευή για την
επαγγελµατική και προσωπική τους εργασία, προκειµένου να αποφεύγουν τα πρακτικά προβλήµατα
ασφάλειας και µεταφοράς δύο ξεχωριστών συσκευών. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για προϊοντικές καινοτοµίες, όπως η ενσωµάτωση του προβολέα µε τις handheld ψηφιακές κάµερες και τα
κινητά αναµένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα
των προβολέων στον κλάδο της εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογική απαξίωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες
που αναµένεται να καθυστερήσει τη ζήτηση
για την αγορά αυτή, ενώ οι συνεργασίες των
vendors-developers παρουσιάζουν σηµαντικές
προκλήσεις. Η αυξανόµενη ζήτηση για υψηλής
ποιότητας ΙΤ υποδοµή αναµένεται να αποτελέσει
σηµαντική πρόκληση για τη ζήτηση στον κλάδο.
Επιπρόσθετα, η έλευση των υπηρεσιών αυτών
στα smartphones και στα tablets αναµένεται να
ενισχύσει περαιτέρω την αγορά αυτή µέσα στο
ερχόµενο χρονικό διάστηµα.
Άλλα σηµεία ενδιαφέροντος από την έρευνα είναι
τα ακόλουθα:

Το αυξανόμενο focus στις προϊοντικές
καινοτομίες, όπως είναι η ενσωμάτωση
με τις handheld ψηφιακές κάμερες και
τα κινητά τηλέφωνα αναμένεται να
βελτιώσει τις λειτουργίες των προβολέων
στον εκπαιδευτικό κλάδο.

•Η αυξανόµενη διείσδυση των ΙοΤ πλατφορµών
που υποστηρίζουν ποικίλες εφαρµογές, δίκτυα και
συσκευές είναι πιθανό να ενισχύσει τη ζήτηση.
•Η τεχνολογία προβολής Liquid-Crystal-onSilicon (LCoS) αναµένεται να εµφανίσει µεγαλύτερη αύξηση, µε µέσο ετήσιο όρο ανάπτυξης της
τάξης του 24,4% την προβλεπόµενη περίοδο.
•Ο κλάδος της τεχνολογίας 3LCD κυριάρχησε
στην αγορά µε όρους κερδοφορίας τα τελευταία
χρόνια, καθώς προσφέρει υψηλότερη έξοδο φωτεινότητας.
•Η αυξανόµενη εστίαση στις προϊοντικές καινοτοµίες, όπως είναι η ενσωµάτωση µε τις handheld
ψηφιακές κάµερες και τα κινητά τηλέφωνα αναµένεται να βελτιώσει τις λειτουργίες των προβολέων
στον εκπαιδευτικό κλάδο.
•Ο κλάδος των ultra-short throw προβολέων
αναµένεται να παρουσιάσει ακόµα µεγαλύτερη
ανάπτυξη την προβλεπόµενη περίοδο.
•Κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί από τις ανερχόµενες οικονοµίες στην
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, προκειµένου να εκσυγχρονίσουν τον εκπαιδευτικό τοµέα, αναµένεται
να οδηγήσουν τη ζήτηση.
Η αγορά των Pico Projectors
Εντός του 2017, η παγκόσµια αγορά pico projector
είχε αξία 1,97 δις δολαρίων και αναµένεται να
αγγίξει τα 3,95 δις ως το 2023, µε µέσο όρο ετήσιας
ανάπτυξης της τάξης του του 14,86% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2023. Η αγορά αυτή έχει
περαιτέρω αναπτυχθεί από την παρουσία της σε
κλάδους όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία, η αεροναυπηγική και η άµυνα, τα consumer electronics,
η υγεία, τα µέσα ενηµέρωσης και η ψυχαγωγία, τα
marketing agencies κ.λπ.
Εξίσου σηµαντικός λόγος ανάπτυξης των pico
projectors είναι η ανάπτυξη του VR gaming, το
οποίο ανήκει στις πλέον υποσχόµενες αγορές, ιδίως στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα. Εσχάτως
µάλιστα, έχει παρατηρηθεί υψηλότερη ζήτηση για
standalone, media player και USB pico projectors
από τους embedded projectors, µε ενσωµατωµένες
τεχνολογίες όπως Liquid Crystal-on-Silicon (LCoS),
Laser-Beam-Steering (LBS) και Digital Light
Processing (DLP).
Τα βασικότερα υποσυστήµατα που συνιστούν έναν
pico projector είναι τα οπτικά, οι µπαταρίες και η
πηγή φωτός. Βέβαια, η αγορά του κατασκευαστικού
κλάδου των συστηµάτων pico projectors έχει σηµειώσει µια ελαφρά πτώση, εξαιτίας των µειωµένου
κόστους των ηλεκτρονικών αγαθών. Πάντως, το
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σύνολο της αγοράς αυτής δείχνει θετικό, αν και
υπάρχει σχετικά υψηλό επίπεδο πολυδιάσπασης,
αλλά και υψηλοί ρυθµοί υιοθέτησης από την αγορά της Ασίας-Ειρηνικού.
Η αυξανόµενη υιοθέτηση της τεχνολογίας DLP
βασίζεται πρωτίστως στο DLP chip, το οποίο αποτελείται από έως εκατοµµύρια µικροσκοπικούς
καθρέφτες. Ένας DLP προβολέας µε αρχιτεκτονική τριών chip µπορεί να προβάλει ως 35 τρις
χρώµατα. Τυπικά, η βασική πηγή φωτός ενός DLP
είναι µια αντικαταστάσιµη λάµπα xenon υψηλής
πίεσης. Εναλλακτικά, οι pico DLP projectors χρησιµοποιούν υψηλής ισχύος LEDs ή lasers.
Οι εξελισσόµενες ανάγκες των καταναλωτών
έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή διαφορετικών
επιλογών, προσθήκη χαρακτηριστικών κλπ. Ένας
τυπικός προβολέας συνδυάζει ξεχωριστές τεχνο-

Projectors
λογίες, όπως τα οπτικά, οι αισθητήρες, τα ψηφιακά ηλεκτρονικά, οι επικοινωνίες και η ποιότητα
κατασκευής. Για αποτελεσµατική λειτουργία, τα
συστήµατα software και hardware θα πρέπει να
δουλεύουν σε στενή συνεργασία. Αυτή είναι και η
πρόκληση για τους pico projector vendors, δεδοµένου πως οι περισσότερες εφαρµογές για τους
τελικούς χρήστες αναµένεται να παρουσιάσουν
δυναµικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης περιόδου.
Η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στον κλάδο κατασκευής αυτοκινήτων αναµένεται να έχει θετικό
αντίκτυπο στην αγορά των pico projectors, καθώς
πολλοί από τους κατασκευαστές ενσωµατώνουν
υψηλής ποιότητας συστήµατα προβολής στα οχήµατά τους. Χάρη στους pico DLP προβολείς που
παράγουν υψηλής ποιότητας εικόνες, οι εξελίξεις
στην τεχνολογία αυτόνοµων οχηµάτων οδηγεί την

ανάπτυξη στη συνολική αγορά των συστηµάτων
pico DLP.
Οι επενδύσεις και η ζήτηση στην αγορά της Βορείου Αµερικής την έχει φέρει στην πρώτη θέση της
παγκόσµιας κατάταξης. Οι βασικοί λόγοι που επηρεάζουν την αγορά αυτή είναι οι επενδύσεις στην
consumer αγορά, καθώς και η ισχυρή εγχώρια
κατανάλωση στους κλάδους του αυτοκινήτου, της
υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Επίσης, πολύ συζήτηση έχει γίνει σχετικά µε τις
νέες εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής, ιδίως
στις επιστήµες, στα έξυπνα συστήµατα ρύθµισης
κυκλοφορίας και στη ροµποτική µε οπτικό έλεγχο.
Τα συστήµατα pico projectors προσφέρουν αποτελεσµατικές λύσεις στην περίπτωση των παρουσιάσεων δεδοµένων και αναλύσεων, µε συνέπεια τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπαρχουσών τεχνολογιών. TCP

Η επανάσταση του 4K

4K DCI Projectors
Το Digital Cinema Initiatives (DCI) 4K πρότυπο έχει
ανάλυση 4096x2160 ή περίπου 8,8 εκατοµµύρια
pixels. Πρόκειται για ελαφρά υψηλότερη ανάλυση
από το πρότυπο UHD, το οποίο είναι περίπου 8,3
εκατοµµύρια pixels. Οι προβολείς που χρησιµοποιούν native displays στο πρότυπο 4K DCI θα χρησιµοποιήσουν pixel matrix ανάλυσης 4096x1716 για
την απεικόνιση αναλογίας 2,39:1 scope ταινίας και
matrix ανάλυσης 3996x2160 για την απεικόνιση
αναλογίας 1,85.
Οι 4Κ DCI προβολείς διαθέτουν την ίδια κάθετη
ανάλυση όπως και οι 4Κ UHD, αν και έχουν 7%
παραπάνω εύρος, αλλά και αναλογία απεικόνισης
1,90 σε σύγκριση µε το στάνταρντ 1,78 των Full HD
και UHD. Να τονίσουµε πως οι 4K DCI είναι το πρότυπο για τους µεγαλύτερους ψηφιακούς κινηµατογραφικούς προβολείς από εταιρείες όπως οι Barco,
NEC, Christie, Digital Projection και άλλες.
Μια εκδοχή των 4K DCI είναι συσκευές µε ανάλυση 4096x2400 ή περίπου 9,8 εκατοµµύρια pixels.
Πρόκειται για ακόµα µεγαλύτερη ανάλυση, τόσο σε
οριζόντια όσο και κάθετη ανάλυση από εκείνη των
UHD, ενώ διαθέτει µοναδική αναλογία απεικόνισης, 1,71 ή ελαφρά µικρότερο εύρος οθόνης από το
κλασικό HD 1,78. Οι προβολείς που χρησιµοποιούν
το πρότυπο αυτό έχουν κατασκευαστεί µε LCoS
chips ανάλυσης 4096x2400.
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4K UHD Projectors
Η Ultra High Def (UHD) ανάλυση είναι 3840x2160,
µε 16:9 αναλογία απεικόνισης, το ίδιο µε εκείνο
των Full HD projectors και των flat panel TVs. Οι
4K UHD projectors χρησιµοποιούν για την εικόνα
περίπου 8,3 εκατοµµύρια pixels και για να το πετύχουν αυτό χρησιµοποιούν ένα νέο 4K DLP chip, µε
ανάλυση 2716x1528, σε συνδυασµό µε τεχνολογία
pixel shift.
Όπως συµβαίνει µε το DCI, το πρότυπο UHD διαθέτει µια έκδοση που επεκτείνει την κάθετη ανάλυση
από τις 2160 στις 2400 γραµµές. Αυτή η ανάλυση
των 3840x2400 διαθέτει αναλογία απεικόνισης
16:10 και οι προβολείς που τη χρησιµοποιούν είναι για αυστηρά επαγγελµατική χρήση και όχι για
consumer.

4K-enhanced HD Projectors
Οι προβολείς αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν συσκευές της σειράς 4K e-shift της JVC και
4K-enhanced της Epson. Προβάλλουν σήµα 4Κ,
µε ανάλυση είτε 1920x1080 είτε 1920x1200 και
αναλογία απεικόνισης 16:9 και 16:10 αντίστοιχα.
Χρησιµοποιούν τεχνολογία pixel shift, προκειµένου
να αυξήσουν σηµαντικά την ανάλυση της εικόνας
πέραν του κλασικού που επιτυγχάνεται µε τις HD
συσκευές.
Η τεχνολογία αυτή είναι πολύ πιο αποτελεσµατική µε βίντεο, παρά µε γραφικά ή παρουσίαση
δεδοµένων. Κατά την απεικόνιση της σταθερής
ανάλυσης HD 1080p δεν υπάρχει σηµαντική πρακτική διαφορά µεταξύ του upscaling που κάνουν οι
προβολείς αυτοί και του upscaling από τους native
4K projectors. Εντούτοις, όταν το περιεχόµενο δεν
είναι βίντεο, αλλά µάλλον σύνθετα γραφικά ή βασισµένο σε δεδοµένα κείµενο ή οικονοµικού τύπου
έγγραφα, το πλεονέκτηµα της ανάλυσης ενός πα-

ραδοσιακού 4Κ προβολέα σε σχέση µε τα µοντέλα
αυτά είναι προφανής.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την προβολή
βίντεο 4Κ είναι το γεγονός πως τα περισσότερα
µοντέλα διαθέτουν Lens Memory, ένα σηµαντικό
χαρακτηριστικό ιδιαίτερα για τους videophiles που
επιθυµούν οθόνες CinemaScope.

Τεχνολογία Pixel Shift
Αρκετοί κατασκευαστές χρησιµοποιούν την τεχνολογία αυτή για να αυξήσουν την ανάλυση της εικόνας στη οθόνη. Πρώτη η JVC εισήγαγε την τεχνική
αυτή το 2013, µε τη χρήση native 1080p D-ILA
chips για την προβολή εικόνας πολύ κοντά σε ανάλυση 4Κ. Έκτοτε, η τεχνολογία υιοθετήθηκε και από
άλλους, κυρίως από την Epson, η οποία έχει κυκλοφορήσει συσκευές µε 1920x1080 και 1920x1200
3LCD chips. Μια από τις νεότερες εξελίξεις είναι η
κυκλοφορία του νέου 4Κ DLP chip που ουσιαστικά
διπλασιάζει τη native ανάλυση των chips και επιτρέπει στους προβολείς να δηµιουργούν εικόνες µε
8,3 εκατοµµύρια pixels.

4K συµβατότητα
Υπάρχουν προβολείς στην αγορά που είναι 4Κ
ready, διαθέτοντας τη δυνατότητα να δέχονται και
να προβάλλουν σήµα 4Κ, αλλά χρησιµοποιούν
σταθερής ανάλυσης chips χωρίς pixel shift. Το
πλεονέκτηµα σε αυτή την περίπτωση είναι πως η
εικόνα στην οθόνη θα δείχνει ακόµα καλύτερη όταν
υπάρχουν ακόµα περισσότερες πληροφορίες στην
πηγή του σήµατος, ενώ το συνολικό κόστος της συσκευής είναι µικρότερο. Για πληθώρα εφαρµογών
και επιχειρήσεων, οι «4K ready» προσφέρουν έναν
εξαιρετικά αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο
ώστε να έχουν κορυφαία ποιότητα εικόνας για τα
χρήµατα που θα επενδύσουν.
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Ο όρος 4Κ αναφέρεται σε εκείνη την κατηγορία των
προβολέων που διαθέτουν 4 φορές την ανάλυση
Full HD, 1920x1080. Οι συσκευές αυτές συνήθως
χρησιµοποιούν ένα εύρος 8 µε 10 εκατοµµύρια
pixels για τη δηµιουργία µιας εικόνας, σε σύγκριση
µε το 2,1 εκατοµµύρια των Full HD. Οι προβολείς
4Κ κυκλοφορούν σε διαφορετικές αναλύσεις και
aspect ratios, όπως θα δούµε στη συνέχεια.

DLP Projectors
Τεχνολογική υπεροχή
στικά που διαθέτουν έχουν εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε αµέτρητες εφαρµογές. Με την τεχνολογία
laser η πιστότητα των χρωµάτων είναι εντυπωσιακή, η υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση επιτρέπουν
τη χρήση τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, ενώ η διάρκειας ζωής της laser πηγής φωτός
µπορεί ξεπεράσει τη λάµπα σε χρόνο ζωής έως και
10 φορές.
Η δυνατότητα λειτουργίας τους 24/7, η δυνατότητα
προβολής από οποιαδήποτε γωνία και η αποµακρυσµένη διαχείριση τους µέσω ενσύρµατη ή ασύρµατη δικτύωση, καθιστούν την εγκατάσταση τους τόσο
εύκολη όσο ποτέ. Μουσεία στα οποία τα εκθέµατα
αναδεικνύονται µε εντυπωσιακό τρόπο, εκθέσεις
που µετατρέπονται σε οπτικοακουστικά θεάµατα,
µεγάλοι χώροι συνεδριάσεων, κτίρια τα οποία µετατρέπονται σε τεράστιες οθόνες προβολής (mapping)
είναι κάποιες από τις απαιτητικές ανάγκες που οι
Pro AV προβολείς µπορούν να καλύψουν.

Υπερφορητοί projectors
Προβολείς στο µέγεθος µιας παλάµης και βάρους
µερικών γραµµαρίων µπορούν να αποτελέσουν το
εργαλείο µε το οποίο ένας πωλητής µπορεί εύκολα
και απλά οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιοδήποτε χώρο, να εντυπωσιάσει για το µέγεθος και τη ποιότητα
της εικόνας που θα έχει η παρουσίαση του. Με τον
τρόπο αυτό, αυξάνει την αποτελεσµατικότητά του και
αναβαθµίζει το επαγγελµατικό του προφίλ.

Βασίλης Χριστοδούλου
product manager λύσεων πληροφορικής
της CPI S.A.
που διαθέτουν κάποιοι από αυτούς, απογειώνουν το
ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των διδασκοµένων
για το µάθηµα.

Full HD σε αίθουσες συσκέψεων
Το σηµερινό κόστος των FULL HD µηχανηµάτων
επιτρέπει την αντικατάσταση όλων των SVGA & XGA
προβολέων, όπως και την αντικατάσταση των οθονών ή τηλεοράσεων, που στη συντριπτική πλειοψηφία
τους δεν µπορούν να συγκριθούν µε το µέγεθος της
προβαλλόµενης εικόνας των projectors. Σε συνδυασµό µε την υψηλή φωτεινότητα και το µεγάλο χρόνο
ζωής της λάµπας τους, που µπορεί να φτάσει έως
και 15.000 ώρες, το κέρδος είναι διττό: Κατακόρυφη
αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και εξοικονόµηση χρηµάτων από τη µη ανάγκη αντικατάστασης
της λάµπας.

Short throw λύσεις στην εκπαίδευση
Ο χώρος της εκπαίδευσης γνωρίζει τη µεγαλύτερη
ανάπτυξη στην αγορά των βιντεοπροβολέων. Μηχανήµατα τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση λίγων εκατοστών από τον τοίχο διασφαλίζουν
εντυπωσιακές παρουσιάσεις, χωρίς τη παρεµβολή
της σκιάς του εισηγητή, ενώ η δυνατότητα διάδρασης

Οικιακή διασκέδαση
Η επικρατούσα εντύπωση είναι πως οι βιντεοπροβολείς για το σπίτι είναι προνόµιο λίγων εκλεκτών που
διαθέτουν µεγάλους χώρους, µε διαρρύθµιση τέτοια
που δύσκολα συναντάς σε ένα κοινό διαµέρισµα. Αυτή
είναι µια παντελώς εσφαλµένη άποψη, αφού η τεχνολογία των σύγχρονων βιντεοπροβολέων επιτρέπει
την προβολή ακόµα και από ένα µέτρο οθόνης µε διαγώνιο 100”, όσο δηλαδή τεσσάρων τηλεοράσεων µε
διαγώνιο 50”. Η προβολή µπορεί να γίνει σε επιδαπέδιες φορητές οθόνες οπουδήποτε, χωρίς την ανάγκη
τοποθέτησης οθόνης προβολής στο ταβάνι ή στο τοίχο.
Με την εκπληκτική πιστότητα των χρωµάτων, το υψηλό contrast, την εντυπωσιακή απεικόνιση του µαύρου,
την ανάλυση 4Κ και το γρήγορο χρόνο απόκρισης, η
παρακολούθηση ταινιών γίνεται απόλαυση.

Pro AV – Installations
Οι βιντεοπροβολείς εγκαταστάσεων δίνουν λύσεις σε
απαιτητικές ανάγκες και χάρη στα πλούσια χαρακτηρι-

Χάρη στη τεχνολογία DLP η εικόνα παραµένει
ζωντανή έως το τέλος της ζωής της λάµπας αφού
λόγω σχεδιασµού της η σκόνη δεν επηρεάζει τη
λειτουργία του προβολέα όπως συµβαίνει µε τους
προβολείς LCD τεχνολογίας. Οι DLP προβολείς δεν
χρειάζεται να διαθέτουν φίλτρα, όπως οι LCD, τα οποία ο χρήστης πρέπει να αντικαθιστά κάθε περίπου
200 ώρες χρήσης, µε σηµαντική επιβάρυνση στο
κόστος λειτουργίας.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές βιντεοπροβολέων DLP τεχνολογίας, BenQ & Optoma,
διαθέτουν καινοτόµες λύσεις που µπορούν
να καλύψουν τις τεχνολογικές ανάγκες του
σύγχρονου επαγγελµατία. Το κανάλι µεταπωλητών προϊόντων πληροφορικής µπορεί
να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη µέσα από
τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας
προϊόντων.

CPI A.E.
Ραφαηλίδου 1, 17778, Ταύρος
t: 210-4805800
f: 210-4805801
www.cpi.gr
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Στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες η χρήση των
projectors για επαγγελµατικούς σκοπούς γνωρίζει
σηµαντική άνοδο και αυτό µόνο τυχαίο δεν είναι. Από
ένα retail κατάστηµα που θα παρουσιάσει τα προϊόντα
του σε ένα τοίχο, µέχρι την εντυπωσιακή κάλυψη
(mapping) ενός ολόκληρου κτιρίου, ο κοινός παρονοµαστής είναι οι projectors. Το 2018 ήταν µια θετική
χρονιά για τους βιντεοπροβολείς στην Ελλάδα και όλα
δείχνουν πως µπορούµε να ελπίζουµε σε περαιτέρω
ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια, καλύπτοντας σηµαντικά
τη διαφορά που µας χωρίζει µε άλλες ανεπτυγµένες
χώρες της Ευρώπης.
Είναι εντυπωσιακή η ποικιλία των εφαρµογών που έχουν οι σύγχρονοι βιντεοπροβολείς καθώς και οι πολυάριθµες εξατοµικευµένες λύσεις που προσφέρουν.
Η τεχνολογία DLP που έχει επικρατήσει σε παγκόσµιο
επίπεδο µπορεί να υποστηρίξει πληθώρα λύσεων µε
γνώµονα πάντα το χαµηλό κόστος λειτουργίας και την
υψηλή ποιότητα εικόνας. Οι σηµαντικότερες λύσεις
και ευκολίες που µας προσφέρει η DLP τεχνολογία
είναι οι εξής:
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Το έξυπνο hybrid IT
ευκαιρία για τους συνεργάτες
Στις 23 Ιανουαρίου 2019 το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος φιλοξένησε την ετήσια εκδήλωση
της HPE Ελλάδας και Κύπρου για τους συνεργάτες της, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για
τις νέες τεχνολογικές τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν. Τα στελέχη της HPE παρουσίασαν την ανανεωµένη
«εργαλειοθήκη» της εταιρείας που θα τους επιτρέψει να προσφέρουν στους πελάτες τους νέες υπηρεσίες,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να καινοτοµήσουν στο δρόµο τους προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.

Τ

ην έναρξη του HPE Hellas Annual
Partner Event έκανε ο managing
director της HPE Ελλάδας και Κύπρου
Μιχάλης Κασιµιώτης παρουσιάζοντας
τη στρατηγική της εταιρείας, η οποία
όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ευθυγραµµίζεται µε τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές
ανάγκες των οργανισµών σε παγκόσµιο επίπεδο. Η
HPE απαντά σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις µε
ένα εκτεταµένο portfolio έξυπνων και απλών στην
υλοποίηση λύσεων.
Η επιχείρηση του µέλλοντος, όπως ανέφερε ο κ.
Κασιµιώτης θα είναι edge-centric, cloud-enabled
και data-driven, τρεις παράµετροι που οι συνεργάτες θα κληθούν να εφαρµόσουν παίζοντας τον πιο
βασικό ρόλο στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των
επιχειρήσεων.
Η HPE θεωρεί ότι το «κλειδί» για τις επιχειρήσεις
προκειµένου να επιτύχουν στον σηµερινό ψηφιακό
κόσµο είναι να κάνουν τη νούµερο ένα προτεραιότητά τους στο πώς θα επιταχύνουν αυτό που ονοµάζουµε «time to value». Για να γίνει αυτό πραγµατικότητα, η στρατηγική της HPE επικεντρώνεται
σε έξι βασικούς τοµείς που θα της επιτρέψουν να
κινηθεί ταχύτερα, να είναι πιο ευέλικτη και να εστιάσει καλύτερα στο οικοσύστηµα των συνεργατών
της. Η στρατηγική «Super6» για το 2019, όπως την
ονοµάζει η HPE περιλαµβάνει τα εξής: Τα πάντα σαν
υπηρεσία, Intelligence Edge, σωστή µίξη του hybrid
cloud, software-defined IT, all-flash storage και ΑΙ
παντού.
Πολύ σηµαντικό στοιχείο θα είναι το γεγονός ότι
το intelligence θα είναι ενσωµατωµένο στα πάντα,
απελευθερώνοντας σηµαντικούς πόρους και χρόνο
από το IT των επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις απαιτούν ευέλικτη τεχνολογία που
να µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα στο σηµερινό
υβριδικό τεχνολογικό τοπίο. Η HP προσφέρει ταχύτατη, ευέλικτη και προσαρµόσιµη τεχνολογία για να
υποστηρίξει δεδοµένα και apps είτε βρίσκονται σε
ένα data center, σε ένα ή πολλαπλά ιδιωτικά, ή δηµόσια cloud, σε αυτό που λέµε «άκρο» του δικτύου
τους. Το άκρο αυτό, το σηµείο, δηλαδή όπου «ζουν»
συσκευές IoT, δεδοµένα και εφαρµογές είναι εκεί
που δηµιουργούνται οι εµπειρίες. Εκτός από την
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παροχή αξιόπιστων και ασφαλών καναλιών επικοινωνίας, είναι κρίσιµης σηµασίας τα analytics να είναι ενσωµατωµένα µέσα στο οικοσύστηµα προσφέροντας τα απαραίτητα insights που θα οδηγήσουν
σε σωστές επιχειρηµατικές αποφάσεις.
Η σύγχρονη τάση στο ΙΤ, είναι το µοντέλο
consumption based ή αλλιώς pay-as-you-go και
για να διακριθεί µια επιχείρηση θα πρέπει να είναι
«edge centric cloud enabled» και «data driven».
Αυτό σηµαίνει νέες ευκαιρίες. Η στρατηγική της
HPE για τους συνεργάτες της είναι απλή: Να τους
προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που οδηγούν τη βιοµηχανία, ενώ παράλληλα προσφέρουν ιδανικές λύσεις για τις προκλήσεις
που αντιµετωπίζουν οι πελάτες τους. Πίσω από όλα
αυτά βρίσκεται η συνεχιζόµενη δέσµευση της HPE
να αποτελεί µια εταιρεία που στηρίζεται 100% στους
συνεργάτες της.
Το µέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων περνά
από την τεχνολογία
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, στην
οµιλία του, παρουσίασε τα τελευταία ευρήµατα του
παρατηρητηρίου ψηφιακής πολιτικής που έχει θεσπίσει ο ΣΕΒ.
Η Ελλάδα τοποθετείται στην τελευταία θέση στην
Ευρώπη σε ότι αφορά τη συνεισφορά του κλάδου
της πληροφορικής στην ελληνική οικονοµία, όπως

και σε υποδοµές συνδεσιµότητας. Εντούτοις, εκτιµάται ότι η θέση αυτή βελτιώνεται σταθερά, διότι οι
νέες επενδύσεις επιταχύνονται. Σε ότι αφορά την
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, η χώρα µας βρίσκεται στην 26η θέση.
Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν CRM και ERP, αλλά έχουν περιορισµένη υιοθέτηση προηγµένων υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα το cloud. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα
το ποσοστό στο cloud ανέρχεται στο 5,5% έναντι του
20,5% που είναι ο µέσος όρος της ΕΕ. Η χρήση της
ηλεκτρονικής τιµολόγησης στην Ελλάδα ανέρχεται
σε µόλις 6,5% σε σχέση µε τον µέσο όρο 31,5% της
ΕΕ Παρόλα αυτά, στη χρήση φορητών συσκευών η
Ελλάδα βρίσκεται στο 52% έναντι 74% της ΕΕ.
Το παρατηρητήριο ψηφιακής πολιτικής του ΣΕΒ
διαπιστώνει ότι µία στις τρεις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τον κορµό του επιχειρείν
στην Ελλάδα δεν χρησιµοποιεί κανένα ψηφιακό
εργαλείο. Επίσης µόνο 1 στις 3 έχει παρουσία στο
Web. Τα ποσοστά είναι εντελώς αντίστροφα στις µεγάλες επιχειρήσεις µε το 92% αυτών να αξιοποιούν
ψηφιακές τεχνολογίες.
Καταλήγοντας ο κ. Φέσσας παρουσίασε κάποια
στοιχεία από τη σχετική µελέτη του ΣΕΒ για την
ψηφιακή οικονοµία. Συγκεκριµένα ανέφερε ότι εάν
η Ελλάδα καταφέρει άµεσα και ουσιαστικά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή
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Το κανάλι στο hybrid IT
Στο πλαίσιο του HPE Hellas Annual Partner Event, ο κ. Γερακανάκης παρουσίασε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την πορεία που θα ακολουθήσει το κανάλι των συνεργατών από
εδώ και πέρα. Συγκεκριµένα, το 71% των συνεργατών της HPE δήλωσαν ότι οι πελάτες τους θα ακολουθήσουν µια hybrid IT προσέγγιση συνδυάζοντας on-premises IT και πολλαπλά public clouds. Σύµφωνα
µε την IDC, το 80% των επιχειρήσεων έχουν µετακινήσει δεδοµένα από public σε private cloud. Τέλος, η
Canalys αναφέρει ότι το 2020 το 80% των συνεργατών στην περιοχή EMEA θα έχουν αναπτύξει υπηρεσίες σχετικά µε τη διαχείριση hybrid IT περιβάλλοντος.
Από αριστερά προς τα δεξιά: Θεόδωρος Φέσσας,
πρόεδρος ΣΕΒ, Αντιγόνη Ζήκου, marketing &
communications manager HPE Ελλάδας, Κύπρου &
Αφρικής, Μιχάλης Κασιµιώτης, managing director HPE
Ελλάδας & Κύπρου.

οικονοµία, µπορεί µέχρι το 2020 να αυξήσει τον
εθνικό πλούτο κατά 4% (περίπου 8 δις. ευρώ) και
µέχρι το 2030 να µπει στην κατηγορία των ψηφιακά
ώριµων χωρών.
H HPE δηµιουργεί τις εξελίξεις µε τους
συνεργάτες της
Η τεχνολογία, ήταν, είναι και θα είναι ο µοχλός που
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Φυσικά δεν φτάνει µόνο η τεχνολογία. Χρειάζονται οι
συνεργάτες οι οποίοι θα προσαρµόσουν την τεχνολογία στις ανάγκες των επιχειρήσεων, θα απελευθερώσουν δυνάµεις και θα τις βοηθήσουν να εστιάσουν σε πρωτοβουλίες παραγωγής εισοδήµατος, θα
τις βοηθήσουν να επιταχύνουν την οικονοµία, την
εξωστρέφεια

Ο Ανδρέας Γερακανάκης, channel & alliances
manager HPE συζήτησε µε τους Κατερίνα Νάσου,
business unit manager HP services, Νίκο Αθανασιά, business unit manager hybrid IT και Κώστα Λιβανός, business unit manager Aruba Networking
το πώς εφαρµόζεται η τεχνολογία της HPE στην
ελληνική πραγµατικότητα.
Η κ. Νάσου τόνισε ότι σε έναν hybrid κόσµο, όπου
οι εµπειρία του χρήστη είναι πολύ σηµαντική, οι
υπηρεσίες είναι απαραίτητες να κάνουν το ψηφιακό
άλµα που ψάχνουν. Για την HPE οι υπηρεσίες αποτελούν έναν πολύ σηµαντικό πυλώνα της στρατηγικής της. Είναι όµως σηµαντικές και για το κανάλι
των συνεργατών της.
Ο κ. Αθανασιάς, τόνισε την ευκαιρία που προσφέρει
το digital transformation προς τους συνεργάτες, οι
οποίοι θα πρέπει να εκλάβουν την χαµηλή θέση της
Ελλάδας στους δείκτες που ανέφερε ο κ. Φέσσας
ως µια µεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης. Η HPE εστιάζει
όλες τις προσπάθειές της στο hybrid cloud, το οποίο
µπορεί να προσφέρει άµεσα και χωρίς κανέναν
περιορισµό την επεξεργαστική ισχύ που χρειάζεται

ένας πελάτης κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι πλέον όλοι οι ProLiant
srvers και storage λύσεις της HPE υποστηρίζουν
την πλατφόρµα Infosight. Πρόκειται για µια λύση
που βάζει το ΑΙ µέσα στο data center, δρώντας
προληπτικά και επιλύοντας τα ζητήµατα πριν καν
προκαλέσουν πρόβληµα στην υποδοµή του δικτύου.
Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε στην ασφάλεια των δεδοµένων που πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή
των προτεραιοτήτων κάθε επιχείρησης. Η HPE
έρχεται να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση µε το
Aruba Clear Pass. Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη
λύση πιστοποίησης, ελέγχου και προστασίας του
εταιρικού δικτύου, επιτρέποντας στον ΙΤ manager
να εφαρµόζει πολιτικές και δικαιώµατα πρόσβασης αναγνωρίζοντας άµεσα οποιαδήποτε συσκευή
συνδέεται στο δίκτυο. Επίσης, το Aruba Introspect
ανιχνεύει περίεργη συµπεριφορά προσφέροντας
ολοκληρωµένη ασφάλεια, οχυρώνοντας την επιχείρηση από οποιονδήποτε κίνδυνο, εσωτερικό ή
εξωτερικό. TCP

Βραβεύσεις συνεργατών

Top Distributor Greece 2018:
Enet Solutions - Logicom

Top Enterprise Partner Greece 2018:
Performance Technologies

Growth Partner Greece 2018:
Cosmos Business Systems

Top Distributor Cyprus 2018:
Logicom Public

Top Enterprise Partner Cyprus 2018:
GCC Computers

Growth Partner Cyprus 2018:
NewCyTech
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CES 2019: ΑΙ και 5G σε πρώτο πλάνο
Από τις 8 έως τις 11 Ιανουαρίου 2019 η καρδιά της τεχνολογίας για άλλη µια φορά χτύπησε στο Λας Βέγκας.
Εδώ και 50 χρόνια, η CES, η µεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών αποτελεί το χώρο στον οποίο
συγκεντρώνονται οι µεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη για να παρουσιάσουν τις καινοτόµες τεχνολογίες τους
υπό τη µορφή προϊόντων. Η CES διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Consumer Technology Association,
προσελκύοντας κορυφαίους επιχειρηµατίες από όλο τον κόσµο και πρωτοπόρους στοχαστές.

Σ

τη φετινή CES έλαβαν µέρος πάνω από 4.500 εκθέτες, συµπεριλαµβανοµένων κατασκευαστών,
developers και διανοµέων τεχνολογίας που απευθύνεται στον τελικό
καταναλωτή, όπως συσκευές, υπηρεσίες, περιεχόµενο και πολλά άλλα. Παράλληλα,
πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 250 συνέδρια µε
περισσότερους από 180.000 συµµετέχοντες από
150 χώρες.
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Τι είδαµε
Για άλλη µια φορά οι έξυπνες συσκευές µε ψηφιακούς βοηθούς και φωνητικές λειτουργίες
είχαν την τιµητική τους στη φετινή CES. Είδαµε
άπειρες µικρές και µεγάλες συσκευές που υποστηρίζουν Alexa, ενώ για πρώτη φορά το Google
Home ενσωµατώνεται σε τηλεοράσεις, έξυπνους
λαµπτήρες κ.λπ. Ωστόσο, η τεχνητή νοηµοσύνη
πηγαίνει πολύ πιο µακριά. Όλοι σχεδόν οι µεγάλοι κατασκευαστές οικιακών συσκευών (LG,

Samsung κ.λπ) ανακοίνωσαν το όραµά τους για
την πλήρη ενσωµάτωση τεχνολογιών φωνής στις
συσκευές τους, οι οποίες πλέον θα αποτελούν
το hub ελέγχου ολόκληρου του οικοσυστήµατος
ενός smart home.
Το 5G θα µονοπωλήσει το ενδιαφέρον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, όπου όλοι
σχεδόν έχουν ήδη κάποιο πιλοτικό πρόγραµµα
στα σκαριά. Εδώ η Qualcomm «παίζει» σχεδόν
µόνη της µε τον επεξεργαστή Snapdragon 855.
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εργασίες αλλά και απαιτητικά παιχνίδια. Σε σχέση µε τα συνηθισµένα notebooks το Mothership
GZ700 ξεχωρίζει και για τον εξαιρετικής ποιότητας ήχο που προσφέρει χάρη στα τέσσερα
µπροστινά ηχεία.

ASUS Zephyrus S GX701

ASUS ROG Mothership GZ700

Η Asus εντυπωσίασε µε τα νέα gaming
notebooks
Στη φετινή CES η Asus παρουσίασε τα καινούργια gaming notebooks για να προσεγγίσει
ακόµα και τους πιο απαιτητικούς gamers. Τα νέα
gaming notebooks που διαθέτουν τη τελευταία
λέξη της τεχνολογίας, καλύπτοντας όλες τις πραγµατικές ανάγκες ενός σύγχρονου gamer είναι τα
εξής:
Ultraslim ROG Gaming notebook Zephyrus S
GX701: Το νέο notebook είναι εξοπλισµένο µε
τον εξαπύρηνο επεξεργαστή 8ης γενιάς Intel
Core i7-8750H και την τελευταίας τεχνολογίας
κάρτα γραφικών Nvidia GeForce RTX 20-Series,
διαθέτει µνήµη RAM 24GB DDR4 και αποθηκευτικό χώρο 1TB SSD.
ROG Desktop-replacement gaming notebook
Mothership GZ700: Τις εντυπώσεις έκλεψε
το Mothership GZ700, το οποίο δεν θυµίζει τα
παραδοσιακά notebook που κυκλοφορούν
έως τώρα. Το νέο gaming notebook διαθέτει
αποσπώµενο πληκτρολόγιο δίνοντας ελευθερία
στους gamers για να το τοποθετήσουν στην
τέλεια θέση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ωστόσο, το συγκεκριµένο notebook δεν ξεχωρίζει
µόνο για το ξεχωριστό σχεδιασµό του αλλά και
για τα πανίσχυρα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
Με ενσωµατωµένο τον εξαπύρηνο επεξεργαστή
Intel Core i9-8950HK στα 4,3GHz και λειτουργία
turbo στα 4,8GHz σε συνδυασµό µε µία κάρτα
γραφικών Nvidia GeForce RTX 2080 συνοδευόµενη µε µία αποκλειστική µνήµη RAM 8GB
GDDR6 VRAM, προσφέρει κορυφαία απόδοση.
Η οθόνη του είναι 17,3” ιντσών FHD (1920x1080),
και διαθέτει Nvidia G-SYNC & Nvidia Optimus.
Η µεγέθους 64GB µνήµη RAM DDR4 2666MHz,
δίνει υψηλές επιδόσεις για µεγάλες και βαριές

Ultraslim ROG Gaming notebook Zephyrus
S GX701: Το ολοκαίνουργιο Ultraslim ROG
gaming notebook Zephyrus S GX701 έρχεται
ανανεωµένο, µεγαλύτερο από τον προκάτοχο
του και µε πολλές αναβαθµίσεις, καθιστώντας
το ως το λεπτότερο notebook µε οθόνη IPS FHD
17,3» µε πολύ µικρά bezels και βάρος µόλις 2,7
κιλά. Η τεχνολογία Pantone Validated Colors σε
συνδυασµό µε τον ρυθµό ανανέωσης στα 144Hz
και χρόνο ανταπόκρισης 3ms GTG προσφέρουν
υψηλή ποιότητα εικόνας ακόµα και τον πιο απαιτητικών παιχνιδιών αλλά και ακριβή αποτύπωση
χρωµάτων. Το νέο notebook είναι εξοπλισµένο
µε τον εξαπύρηνο επεξεργαστή 8ης γενιάς Intel
Core i7-8750H και την τελευταίας τεχνολογίας
κάρτα γραφικών Nvidia GeForce RTX 20-Series,
διαθέτει µνήµη RAM 24GB DDR4 και αποθηκευτικό χώρο 1TB SSD.
Διαθέτει τεχνολογία Nvidia G-SYNC για συγχρονισµό οθόνης και κάρτας γραφικών, Nvidia
Optimus που προσαρµόζει την κατανάλωση της
µπαταρίας ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε παιχνιδιού και το σύστηµα το Active Aerodynamic
System (AAS), για να το διατηρεί δροσερό και
αποδοτικό.
TUF Gaming notebooks FX505DY & FX705D:
Η ASUS παρουσίασε επίσης δύο TUF (The
Ultimate Force) gaming notebooks, το FX505DY
& το FX705DY διαστάσεων 15,6 & 17,3 ιντσών
FHD IPS αντίστοιχα. Και τα δύο διαθέτουν ενσωµατωµένο τον τετραπύρηνο επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας AMD Ryzen 5 3550H και µνήµη RAM 32GB DDR4 2400MHz. Όσον αφορά στον
αποθηκευτικό τους χώρο υπάρχουν δύο επιλογές ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε gamer - η
πρώτη διαθέτει δίσκο 512GB SSD και η δεύτερη
1TB SSHD. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει µε την πρώτη µατιά είναι η οθόνη τους,
που είναι σχεδιασµένη µε λεπτά bezels τεχνολογίας NanoEdge, διατηρώντας ζωντανά τα χρώµατα από όποια οπτική γωνία βλέπεις τη οθόνη.
Με τη χρήση της τεχνολογίας FreeSync συγχρονίζεται ο ρυθµός ανανέωσης της οθόνης, µε
το ρυθµό των καρέ της κάρτας γραφικών AMD
Radeon RX 560X, ενώ το σύστηµα HyperCool
διατηρεί τον επεξεργαστή και τη κάρτα γραφικών
των notebooks «δροσερά» και αποδοτικά, ακόµα
και µετά από πολλές ώρες συνεχούς gaming.
Και τα δύο µοντέλα gaming notebooks, µπορούν
να συνδεθούν µέσω HDMI 2.0 µε άλλες µεγαλύτερες οθόνες όπως τηλεοράσεις, ενώ αξίζει
να σηµειώσουµε ότι τα συγκεκριµένα µοντέλα
έχουν περάσει τα στρατιωτικών προδιαγραφών
τεστ ανθεκτικότητας MIL-STD-810G, που σηµαίνει ότι αντέχουν ακραία περιβάλλοντα, τυχαία
χτυπήµατα και κραδασµούς.

DELL Alienware Area 51m

Dell XPS13

Η Dell ανανέωσε τα Latitude, XPS και Inspiron
Στη CES 2019 η Dell αποκάλυψε µια σειρά νέων
και εξελιγµένων προϊόντων και τεχνολογιών στις
της σειρές Latitude, XPS και Inspiron.
Το νέο Latitude 7400 2-σε-1 είναι ο πρώτος στον
κόσµο υπολογιστής που χρησιµοποιεί αισθητήρα
προσέγγισης µε τεχνολογία Intel Context Sensing,
διαθέτει Express Sign-in µε το οποίο αναγνωρίζει την παρουσία του χρήστη, θέτει το σύστηµα σε
κατάσταση λειτουργίας και άµεσα πραγµατοποιεί
σάρωση για αναγνώριση προσώπου και είσοδο
µέσω Windows Hello. Παρά το µικρό µέγεθος,
οι µηχανικοί της Dell δεν θυσίασαν τις επιδόσεις,
την αυτονοµία, τη συνδεσιµότητα, τις θύρες ή τα
χαρακτηριστικά ασφάλειας. Στην πραγµατικότητα, το Latitude αναµένεται να προσφέρει την
µεγαλύτερη αυτονοµία µπαταρίας στην κατηγορία
του µε βάση τις αρχικές δοκιµές. Έχει ως στόχο
την δυνατότητα λειτουργίας για 24 ώρες µε µια
φόρτιση και η τεχνολογία ExpressCharge της Dell
επιτρέπει φόρτιση της µπαταρίας στο επίπεδο 80%
µέσα σε µία ώρα.
Νέο XPS 13 µε webcam: Η Dell έχει τελειοποιήσει το βραβευµένο λεπτό και ελαφρύ XPS
13 µε µια νέα καινοτόµα webcam στο πάνω
µέρος και καλύτερη εµπειρία video και ένα νέο
χρώµα Frost. Με µια ακόµα διάκριση CES 2019
Innovation Honouree το πλέον βραβευµένο µοντέλο της Dell, το XPS 13 αποτελεί επιλογή τόσο
για επαγγελµατίες χρήστες, όσο και για οικιακούς χρήστες. Ακόµα πιο ισχυρό πλέον µε τους
νεότερους τετραπύρηνους 8ης γενιάς Intel Core
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επεξεργαστές, το XPS 13 παραµένει το πιο ισχυρό
laptop 13’’ στην κατηγορία του. Το XPS 13 παρέχει ένα ακόµα πιο φωτεινό εσωτερικό µε λευκό
υαλόνηµα και ένα λευκό Frost εξωτερικό χρώµα
µε ανοδίωση, το οποίο προστίθεται στις επιλογές
Rose Gold, White, Black και Silver.
Inspiron 7000 2-in-1 µε νέο σχεδιασµό: Τα νέα
Inspiron 7000 2-in-1 στις 13 και 15 ίντσες ενσωµατώνουν τους νεότερους 8ης γενιάς Intel Core
επεξεργαστές, µια αναβαθµισµένη σχεδίαση µε
αλουµίνιο, µικρότερα περιθώρια οθόνης και νέο
φινίρισµα στο τελείωµα του click pad. Μια πρώτη
στο είδος της δυνατότητα αποθήκευσης στον
µηχανισµό αναδίπλωσης στη βάση της οθόνης
επιτρέπει την αποθήκευση του στυλό Active Pen
πλήρους µεγέθους που περιλαµβάνεται στα συστήµατα, έτσι ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµο. Τα
νέα Inspiron 7000 2-in-1 παρέχουν επίσης την
τεχνολογία Adaptive Thermal Technology, που
επιτρέπει στο σύστηµα να ρυθµίζει το προφίλ
απόδοσης ανάλογα µε το πως ο χρήστης του το
κρατά. Με τον τρόπο αυτό, αλλάζει προφίλ ισχύος
για να παράγει λιγότερη θερµότητα όταν χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση ταινιών και ο
χρήστης το κρατά στα πόδια του, ενώ τίθεται σε
λειτουργία υψηλής απόδοσης και ισχύος όταν
βρίσκεται τοποθετηµένο σε ένα γραφείο.

Lenovo Smart Clock

Lenovo SmartTabP10

Lenovo Yoga A940
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Lenovo Yoga C730

Lenovo @ CES 2019: Οι πιο έξυπνες συσκευές
που έχουν κατασκευαστεί ποτέ
Στο πλαίσιο της CES 2019 η Lenovo παρουσίασε
µια νέα οµάδα έξυπνων συσκευών από όλο το
φάσµα των προϊόντων της, που έχουν σχεδιαστεί
για να µεταµορφώσουν και να βελτιώσουν τον
τρόπο που ζούµε, εργαζόµαστε και παίζουµε,
αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως το
Internet of Things και η τεχνητή νοηµοσύνη.
Εκτός από τις καινούριες και εντυπωσιακές
συσκευές για το έξυπνο σπίτι από τη φετινή CES
δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι νέες εκδόσεις
των ThinkPad X1, Legion και Yoga.
Lenovo Smart Clock µε Google Assistant: Το
Lenovo Smart Clock µε τον Google Assistand
αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην σειρά smart living της Lenovo. Κατασκευασµένο
ειδικά για την κρεβατοκάµαρα, το Smart Clock
βοηθά τον κόσµο να χαλαρώνει το βράδυ, να
ξεκινά την ηµέρα του, να ελέγχει το έξυπνο σπίτι
του (υποστηρίζει πάνω από 10.000 έξυπνες συσκευές και από 1.000 και πλέον κατασκευαστές)
και να απολαµβάνει την αγαπηµένη του µουσική
µε τη δυνατότητα multi-room audio grouping.
Το Lenovo Smart Clock διαθέτει έγχρωµη οθόνη
αφής IPS 4 ιντσών, θύρα φόρτισης USB για το
κινητό και δέχεται δεκάδες clock faces.
Lenovo Smart Tabs powered by Amazon
Alexa: Σε συνεργασία µε την Amazon, η Lenovo
δηµιούργησε τα Lenovo Smart Tabs, µια νέα
κατηγορία 2-in-1 tablets, τα οποία όταν τοποθετηθούν στο Lenovo Smart Dock µετατρέπονται
σε έξυπνες οθόνες µε την Amazon Alexa έτοιµη να ανταποκριθεί σε φωνητικές εντολές. Με
τα Lenovo Smart Tabs, κάθε σπίτι θα έχει πια
πρόσβαση σε ένα πλήρως εξοπλισµένο Android
tablet που λειτουργεί παράλληλα ως hub για
όλες τις έξυπνες οικιακές συσκευές. Η εναλλαγή
µεταξύ των δύο mode λειτουργίας είναι πανεύκολη: Εκτός του dock το Tab είναι ένα κανονικό
Android tablet 10 ιντσών, και όταν είναι τοποθετηµένο στο dock η λειτουργία του αλλάζει σε
Alexa Show Mode, ενώ ταυτόχρονα φορτίζεται
και φυσικά υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες της
Amazon (Music, Prime κ.λπ). Διατίθεται σε δύο
εκδόσεις Lenovo Tab M10 και Lenovo Tab P10.
Τα πιο έξυπνα Yoga ως τώρα : Το AI, σε συνδυασµό µε προηγµένες τεχνολογίες ήχου και θέασης, καθιστά τους υπολογιστές Yoga επόµενης

γενιάς της Lenovo τους πιο έξυπνους που έχουν
κατασκευαστεί ποτέ. Είτε είστε digital nomad,
επαγγελµατίας, δηµιουργός ψηφιακού περιεχοµένου ή σχεδιαστής, οι τεχνολογίες Τα νέα Yoga
S940, Yoga A940, Yoga C730 µε AMOLED και
Yoga mouse µε Laser Presenter απευθύνονται
σε όλους, σε λάτρεις της τεχνολογίας, επαγγελµατίες, δηµιουργούς ψηφιακού περιεχοµένου,
σχεδιαστές κ.λπ, µπορούν να κάνουν τα πάντα
γρηγορότερα για να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.
Το νέο Lenovo Yoga S940 είναι ο λεπτότερος
και πιο έξυπνος υπολογιστής της Lenovo µε
Windows 10. Διαθέτει την πλατφόρµα Lenovo
Smart Assist AI, χάρη στην οποία µπορεί µεταξύ
άλλων να φιλτράρει αυτόµατα το θόρυβο και
να θολώνει το φόντο κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων. Επίσης ανιχνεύσει και ειδοποιεί όταν
κάποιος τρίτος κοιτά την οθόνη ή επιτρέπει την
αποστολή περιεχοµένου σε µια εξωτερική οθόνη
µε ένα νεύµα. Το νέο Yoga S940 είναι επίσης το
πρώτο laptop στον κόσµο µε Contour Glass που
αναδιπλώνεται γύρω από τα bezels του, µειώνοντας το ήδη απίστευτα λεπτό πλαίσιο της οθόνης
του.
Το Yoga A940 all-in-one αποτελεί µια επιφάνεια
εργασίας ειδικά σχεδιασµένη για δηµιουργούς
ψηφιακού περιεχοµένου. Το Yoga A940 µε
Windows 10 και Lenovo Smart Assist AI, είναι
ένας πανίσχυρος καµβάς µε 27 ιντσών, 4Κ IPS
οθόνη αφής µε Dolby Vision. Ο περιστρεφόµενος
σύνδεσµος που διαθέτει επιτρέπει στην οθόνη
να στραφεί σε άνετη λειτουργία σχεδίασης 25
µοιρών, για αξιοσηµείωτη ευελιξία και σταθερότητα κατά το σχεδιασµό, τη σκιαγράφηση και
τις σηµειώσεις µε digital pen. Διαθέτει επίσης
το Lenovo Precision Dial, έναν controller ειδικά
σχεδιασµένο για designers, φωτογράφους και
δηµιουργούς video, που δίνει τη δυνατότητα για
πιο ακριβείς επιλογές και προσαρµογές σε οποιοδήποτε περιεχόµενο.
Εξοπλισµένο µε ηχεία JBL και Dolby Atmos που
αποδίδει ζωντανό ήχο µε οποιοδήποτε συµβατά
ακουστικά, το 15 ιντσών Yoga C730 2-in-1 διαθέτει οθόνη έως 4K AMOLED. Φορητό και ισχυρό,
το Yoga C730 διαθέτει επεξεργαστές 8ης γενιάς
Intel Core i7, Windows Ink για εισαγωγή περιεχοµένου µε ψηφιακή γραφίδα, Windows Hello
για άµεση σύνδεση, καθώς και την Alexa.
Νέας Lenovo Legion: Η νέα σειρά gaming
Lenovo Legion είναι πιο ισχυρή από ποτέ περιλαµβάνοντας υπολογιστές υψηλών επιδόσεων
και µια ολόκληρη οικογένεια επανασχεδιασµένων αξεσουάρ και οθονών για gaming.
Η τελειοποίηση του ThinkPad X1: Το 2019, η
Lenovo επανασχέδιασε τους φορητούς υπολογιστές ThinkPad X1 Carbon και X1 Yoga και κάνοντας σηµαντικές βελτιώσεις που θα εκτιµήσουν
ακόµα και οι πιο απαιτητικοί χρήστες. Οι νέες
επιλογές στο design θα είναι το πιο αξιοσηµείωτο
χαρακτηριστικό της τελευταίας γενιάς ThinkPad
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X1 Carbon και X1 Yoga. Το πρώτο θα περιλαµβάνει ένα woven carbon fiber κάλυµµα, ενώ το
δεύτερο έχει επανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου. Το
ThinkPad X1 Yoga είναι πλέον ένα laptop ακριβείας, από αλουµίνιο, σε πανέµορφο iron gray
χρώµα.
Η πρώτη τηλεόραση που τυλίγεται από την LG

LG Signature OLED TV R (65R9)

Η LG Electronics παρουσίασε την επόµενη γενιά
τηλεοράσεων από το µέλλον, στη CES 2019 µε την
πρώτη OLED που τυλίγεται! Η LG Signature OLED
TV R (65R9) επαναπροσδιορίζει τις τηλεοράσεις µε
ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται
για πρώτη φορά στην αγορά. Πρόκειται για ένα
εντυπωσιακό επίτευγµα δηµιουργώντας µια τηλεόραση µε οθόνη που µοιάζει να εµφανίζεται και να
εξαφανίζεται µε µαγικό τρόπο.
Τρία mode εµφάνισης: Η νέα τηλεόραση OLED
αποτελεί µια αληθινή καινοτοµία καθώς απελευθερώνει τους χρήστες από τους περιορισµούς
της επιτοίχιας τοποθέτησης ενώ τους βοηθάει να
αποδεσµεύσουν αποκλειστικό χώρο για την τηλεόραση όταν δεν χρησιµοποιείται. Το γεγονός ότι η
LG Signature OLED TV R µπορεί να προγραµµατιστεί για να προσφέρει τρεις διαφορετικές επιλογές
προβολής - Full View, Line View και Zero View
- επιτρέπει στους καταναλωτές να χρησιµοποιούν
την τηλεόραση µε τρόπους που ήταν αδύνατο να
πραγµατοποιηθούν πριν την ανάπτυξη της τεχνολογίας OLED.
Η ρύθµιση Line View επιτρέπει στην LG Signature
OLED TV R να ξεδιπλωθεί εν µέρει, επιτρέποντας
τη διαχείριση συγκεκριµένων εργασιών που δεν
απαιτούν την πλήρη οθόνη. Στην Line View, οι
χρήστες µπορούν να επιλέξουν λειτουργίες όπως
το ρολόι, το πλαίσιο, το mood, τη µουσική και την
αρχική σελίδα Dash. Στη λειτουργία Invoke Clock ο
χρήστης µπορεί να ελέγξει άµεσα την ώρα και τον
καιρό, στη λειτουργία Frame µπορεί να απολαύσει
οικογενειακές φωτογραφίες από το smartphone
του ενώ στη λειτουργία Mood µπορεί να δηµιουργήσει µια πιο χαλαρή ατµόσφαιρα.
Τέλος, στη ρύθµιση Zero View, η 65’’ ιντσών LG
Signature OLED TV είναι εκτός οπτικού πεδίου,
τοποθετηµένη µέσα στη βάση. Ακόµα και στη
λειτουργία Zero View οι χρήστες µπορούν να απολαµβάνουν µουσική και άλλο ηχητικό περιεχόµενο
µε 4,2 κανάλια των 100W από το ηχοσύστηµα
Dolby Atmos.

Η αξιοσηµείωτη ποιότητα εικόνας και ήχου AI που
τροφοδοτείται από τη δεύτερη γενιά επεξεργαστή
Alpha 9 και τον LG αλγόριθµο, κατατάσσει αυτή
την εκπληκτική τηλεόραση σε ένα δικό της ξεχωριστό επίπεδο. Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη φωνή τους για να δώσουν εντολές µε
το Amazon Alexa, που αποτελεί µια νέα προσθήκη
στη σειρά τηλεοράσεων AI της LG για το 2019,
όπως και η υποστήριξη για το Apple AirPlay 2 και
το HomeKit.
Νέος laser 4K ultra short throw: Στη φετινή
CES 2019, η LG παρουσίασε επίσης τον προβολέα
δεύτερης γενιάς CineBeam Laser 4K (HU85L) µε
τεχνολογία Ultra Short Throw. Βραβευµένος µε το
CES 2019 Innovation Award βασίζεται στην επιτυχία του πρώτου προβολέα 4K (HU80K) της LG και
συνεχίζει να ξεχωρίζει λόγω σχεδιασµού µε τις
µικρές διαστάσεις και τις µικρές απαιτήσεις χωρητικότητας ενώ µπορεί να προβάλει υψηλής ευκρίνειας 4Κ εικόνες σε σχεδόν οποιαδήποτε επίπεδη
επιφάνεια –όπως τοίχο, δάπεδο ή οροφή.
Με τεχνολογία UST, ο LG CineBeam Laser 4K
µπορεί να τοποθετηθεί λίγο περισσότερο από 2 ίντσες από τον τοίχο για να προβάλει εικόνα διαγωνίου 90 ιντσών, ενώ σε απόσταση 7 ιντσών, προβάλει ακόµα µεγαλύτερη και φωτεινότερη εικόνα
διαγωνίου 120 ιντσών προσφέροντας εµπειρία
προβολής κινηµατογραφικού επιπέδου.

Processor 8K, η σειρά 2019 8Κ προσφέρει την
καλύτερη QLED ποιότητα εικόνας, σχεδιασµό
και έξυπνα χαρακτηριστικά σε περισσότερα µεγέθη από ποτέ. Το 2019, οι smart τηλεοράσεις
Samsung προσφέρουν περισσότερους τρόπους
από ποτέ για την αναζήτηση περιεχοµένου και
τη συµβατότητα µε τις συνδεδεµένες συσκευές.
Επίσης, οι χρήστες έχουν περισσότερες επιλογές
από κάθε άλλη φορά για να βρουν και να διαχειριστούν εύκολα και γρήγορα το αγαπηµένο τους
περιεχόµενο µόνο µε τη φωνή τους, χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες Bixby και ΑΙ Remote. Ακόµη,
οι θεατές έχουν περισσότερους τρόπους να ελέγξουν την τηλεόραση Samsung µέσω του Amazon
Echo και Google Home.
Επίσης, η Samsung ανακοίνωσε πως θα προσφέρει υποστήριξη για τις πλατφόρµες iTunes
Movies και TV Shows και Apple AirPlay 2 στις
Samsung Smart TVs, ξεκινώντας από αυτή την
άνοιξη. Η υποστήριξη θα είναι διαθέσιµη και στα
µοντέλα του 2018 µέσα από αναβάθµιση λογισµικού.

Sony Bravia Master ZG9 8K HDR 98’’

Samsung 98’’ 8K OLED TV

Το µέλλον ενός δικτυωµένου τρόπου ζωής από τη
Samsung
Η φιλοσοφία της Samsung για τον δικτυωµένο
τρόπο ζωής έγκειται στο Intelligence of Things,
µε τα IoT, 5G, και AI να συνεργάζονται σε όλες τις
συσκευές ώστε να δηµιουργούν απρόσκοπτες
εµπειρίες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
τύπου της Samsung στην έκθεση CES, η εταιρεία
εξήγησε τον τρόπο που η εργασία της σε αυτές τις
βασικές τεχνολογίες επιτρέπει την εφαρµογή καινοτοµίας σε όλο το εύρος των προϊόντων της.
Ακόµα, η εταιρεία αποκάλυψε τις µελλοντικές, AI
ροµποτικές πλατφόρµες της που θα χρησιµεύουν
στη διαχείριση καθηµερινών δραστηριοτήτων.
Η Samsung παρουσίασε την 98 ιντσών QLED 8K
τηλεόραση, την µεγαλύτερη µέχρι σήµερα, που
προστίθεται στη νέα σειρά τηλεοράσεων για το
2019 που περιλαµβάνει 65, 75, 82 και 85 ίντσες.
Με τον ενσωµατωµένο επεξεργαστή Quantum

Το µέλλον της ψηφιακής διασκέδασης από τη
Sony
Στη φετινή έκθεση CES το περίπτερο της Sony
είχε χωριστεί στις ζώνες «Οπτική Ψυχαγωγία», «Μουσική Ψυχαγωγία, «Σειρά α» και
«PlayStation». Κάθε ζώνη παρουσίασε τα επιτεύγµατα και τα προϊόντα της Sony που συνδέουν
τους δηµιουργούς και τους χρήστες µε τον πιο
προηγµένο εξοπλισµό και την τεχνολογία και
προσφέρουν την απόλυτη εµπειρία ψυχαγωγίας
στους πελάτες/χρήστες.
Επίσης, στο κέντρο του περιπτέρου είχε τοποθετηθεί µια σκηνή στην οποία αρκετές φορές την ηµέρα πραγµατοποιούνταν talk show και προβολές
βίντεο µε στόχο να αναδείξουν την καλλιτεχνική
πρόθεση διαφόρων δηµιουργών περιεχοµένου
(συµπεριλαµβανοµένων ηχοληπτών που έχουν
κερδίσει βραβείο Grammy, επαγγελµατιών φωτογράφων, κλπ.). ΟΙ εκδηλώσεις αυτές περιλάµβαναν δείγµατα περιεχοµένου που δηµιουργήθηκαν από τους παραγωγούς, χρησιµοποιώντας τα
πιο πρόσφατα προϊόντα της Sony και τις σκέψεις
τους για τη διαδικασία της δηµιουργίας.
TCP
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Epson EcoTank M2140

Tαχύτητα, ποιότητα
και πολύ χαµηλό TCO
Η νέα σειρά ασπρόµαυρων EcoTank της Epson προσφέρει αυτό που επιθυµεί κάθε επιχείρηση: Χαµηλό κόστος
ιδιοκτησίας σε όλη τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή. Ο EcoTank M2140 είναι µία ασπρόµαυρη inkjet all-in-one συσκευή
που προσφέρει 12.000 σελίδες µε το µελάνι που περιλαµβάνεται στη συσκευασία. Χρειάζεται να πούµε κάτι άλλο;

O

ι εκτυπωτές EcoTank διακρίνονται
για την πολύ µεγάλη αυτονοµία
τους, αφού δεν χρησιµοποιούνται
τα κλασσικά cartridges, αλλά ειδικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας,
τα οποία ο χρήστης µπορεί να αναπληρώνει µε τα ειδικά µπουκάλια. Στην νέα ανανεωµένη σειρά, τα διαφανή δοχεία βρίσκονται στο
µπροστινό σηµείο του εκτυπωτή, ώστε ο χρήστης
να έχει ανά πάσα στιγµή εικόνα της στάθµης των
µελανιών, ενώ τα µπουκάλια αναπλήρωσης έχουν
ξανασχεδιαστεί για ακόµα πιο εύκολο γέµισµα,
χωρίς να στάζουν και να λερώνουν.
Όλα τα παραπάνω έχουν ένα τίµηµα που δεν είναι
άλλο από την υψηλότερη αρχική τιµή του εκτυπωτή, ωστόσο η απόσβεση πραγµατοποιείται ταχύτατα
και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας µειώνεται
εντυπωσιακά. Η σειρά EcoTank της Epson είναι
εποµένως η πρώτη σειρά εκτυπωτών που έχει
σχεδιαστεί µε βασικό στόχο το χαµηλό TCO. Από
την άλλη, εάν συγκρίνουµε τον Epson EcoTank
M2140 µε έναν αντίστοιχο laser εκτυπωτή (σε αυτή
την αγορά άλλωστε στοχεύει η σειρά EcoTank) µε
παρόµοια απόδοση, η πλάστιγγα γέρνει προς τη
µεριά της Epson. Στην «εξίσωση» προσθέστε και
την πολύ χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας της
τεχνολογίας inkjet και γίνεται σαφές ότι η οικονοµία που προσφέρει ο M2140, είναι τελικά ακόµα
µεγαλύτερη.

Το µοντέλο EcoTank M2140 ανήκει στην ασπρόµαυρη σειρά πολυµηχανηµάτων προσφέροντας τις
λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής.
Είναι µια πολύ απλή συσκευή για µικρά και οικιακά γραφεία τα οποία εκτυπώνουν µεγάλο όγκο εγγράφων και αυτό που επιθυµούν είναι αξιοπιστία,
ποιότητα, ταχύτητα και χαµηλό κόστος. Αυτά τα
τέσσερα κριτήρια τα παρέχει και µε το παραπάνω
ο EcoTank M2140, ο οποίος, όπως προαναφέραµε,
προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης 12.000 σελίδων
µε το µελάνι (τεχνολογίας pigment) που περιλαµβάνεται στη συσκευασία (σε δύο µπουκάλια). Η
σύνδεσή του πραγµατοποιείται µέσω USB, απευθείας σε υπολογιστή, ενώ το µικρό του µέγεθος του
επιτρέπει να τοποθετηθεί επάνω σε ένα γραφείο.
Ο εκτυπωτής διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη στο
επάνω µέρος 35 φύλλων Α4, συν έναν µπροστινό
τροφοδότη 250 φύλλων, αυτόµατη εκτύπωση δύο
όψεων σε ανάλυση 1200x2400 dpi. Η ονοµαστική
ταχύτητα του µοντέλου ανέρχεται σε 20 σελίδες το
λεπτό όταν εκτυπώνεται η µία πλευρά και 9 όταν
έχει επιλεγεί η λειτουργία duplex.
Η ταχύτητα της σάρωσης ανέρχεται σε 12 ipm.
Ένα άλλο βασικό πλεονέκτηµα µε τον συγκεκριµένο εκτυπωτή είναι το γεγονός ότι εγκαθίσταται
αµέσως και είναι έτοιµος να λειτουργήσει από την
πρώτη στιγµή. Δεν χρειάζονται ούτε συνδέσεις σε
δίκτυα, ούτε πολύπλοκες ρυθµίσεις. Αρκεί η σύνδεσή του σε έναν υπολογιστή και αυτό είναι όλο.

Το εύχρηστο panel στο µπροστινό µέρος επιτρέπει
την εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών, όπως η
σάρωση και η αντιγραφή απευθείας από τον εκτυπωτή, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
TCP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνολογία
εκτύπωσης:

Inkjet PrecisionCore

Λειτουργίες:

2Εκτύπωση, σάρωση,
αντιγραφή

Τεχνολογία µελανιού:

Pigment

Μέγιστη ταχύτητα
εκτύπωσης:

20 ppm A4 µονόχρωµο

Μέγιστη ταχύτητα
duplex printing:

9 ppm A4 µονόχρωµο

Ανάλυση εκτύπωσης:

1.200 x 2.400 dpi

Εκτύπωση διπλής
όψης:

Ναι

Συνδέσεις:

USB 2.0

Ταχύτητα σάρωσης:

12 ipm

Ανάλυση σάρωσης:

1.200 x 2.400 dpi

Ταχύτητα αντιγραφής:

17 ipm

Αυτόµατος
τροφοδότης:

35 φύλλα

Κύριος τροφοδότης:

250 φύλλα

Απόδοση µελάνης
που περιλαµβάνεται:

12.000 σελίδες

Κατασκευαστής: Epson
Διάθεση: Epson Hellas, www.epson.gr
Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 399 + ΦΠΑ
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Lenovo Committed Repair Services
Οι καλύτεροι servers έχουν το καλύτερο service

Εξασφαλίστε business continuity αξιοποιώντας την εγγύηση Committed Repair Services που
προσφέρει η Lenovo σε Ελλάδα και Κύπρο. Προστατέψτε την επένδυσή σας, ελαχιστοποιώντας το
downtime, συνδυάζοντας τους κορυφαίους servers στην αγορά µε την αξιοπιστία των υπηρεσιών
εγγύησης-επισκευής της Lenovo.

C

ommitted Repair Services σηµαίνει ότι η Lenovo δεσµεύεται να
επαναφέρει τον server σε λειτουργική κατάσταση µέσα σε 6 ή 24 ώρες (ανάλογα µε την υπηρεσία που
βρίσκεται σε ισχύ) από τη στιγµή
που έχει δηλωθεί η βλάβη εξασφαλίζοντας ότι η
επιχείρηση θα είναι up and running σε ελάχιστο
χρόνο.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιµη on-site 24x7, ενώ
θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η επαναφορά σε
λειτουργική κατάσταση αφορά σε hardware της
Lenovo και όχι 3rd party λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στον server.

Με την αξιοπιστία
του κορυφαίου κατασκευαστή
Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας
µε βραβευµένες υπηρεσίες που διασφαλίζουν
ότι απολαµβάνετε την καλύτερη λύση για κάθε
στάδιο του κύκλου ζωής του data center.
Οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι και τεχνικοί της
Lenovo διαθέτουν µεγάλη εµπειρία και βαθιά
τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουν να πάτε το
data center σας στο µέλλον, σχεδιασµένο για να
ικανοποιεί τις ολοένα και πιο πολύπλοκες επιχειρηµατικές απαιτήσεις.

Είτε εγκαθιστάτε έναν µόνο server είτε ένα
πολύπλοκο περιβάλλον data center που τρέχει
κρίσιµες εφαρµογές, η επιλογή του σωστού
συνδυασµού υπηρεσιών υποστήριξης είναι
πολύ σηµαντική. Με την αναβάθµιση της εγγύησης «Committed Repair Services» η Lenovo
διασφαλίζει near-continuous availability.
Οι πιστοποιηµένοι τεχνικοί της Lenovo έχουν
µεγάλη εµπειρία και βαθιά τεχνογνωσία για να
επιλύσουν τις προκλήσεις του data center σας.
Επωφεληθείτε από το ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών υποστήριξης και αναβάθµισης της εγγύησης της Lenovo για να διατηρήσετε τη συνεχή λειτουργία της υποδοµή σας.
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Devolo Magic 2 Multiroom Kit

Δίκτυο παντού
Δοκιµάζουµε το νέο πρότυπο οικιακής δικτύωσης Magic 2 της Devolo. Η νέα σειρά προσφέρει υψηλότερες
ταχύτητες, µεγαλύτερος εύρος και µεγαλύτερη σταθερότητα, συνδυάζοντας το υψηλής απόδοσης δίκτυο Μesh
WiFi µε την νεότερη τεχνολογία Powerline.

Η

Devolo εδώ αρκετά χρόνια
παρέχει µια πρωτοποριακή
προσέγγιση για τη µεταφορά
της σύνδεσης Internet σε όποιο
σηµείο επιθυµεί ο χρήστης
εκµεταλλευόµενη το ηλεκτρικό
δίκτυο των σπιτιών, ξεπερνώντας την ανάγκη για
ύπαρξη δοµηµένης καλωδίωσης.
Όµως, το να περιορίσουµε τις λύσεις της εταιρείας
µόνο στο κοµµάτι της υποκατάστασης της δοµηµένης καλωδίωσης είναι λάθος. Μπορεί να ξεκίνησε
από εκεί, αλλά πλέον παρέχει µια σειρά από λύσεις
Powerline, οι οποίες αναλαµβάνουν να στείλουν
το δίκτυο (πρόσβαση στο internet ή και τοπικό)
στα πιο απόµακρα σηµεία ενός χώρου, αλλά και
να στηρίξουν την υποδοµή ενός smart home. Ο
τρόπος αντιµετώπισης θεµάτων όπως το τριφασικό
ρεύµα, αλλά και η γενικότερη αξιοπιστία των λύσεων, έχουν ξεφύγει από τα όρια του παραδοσιακού
καναλιού και έχουν µπει και στο κοµµάτι των καταστηµάτων ηλεκτρικών ειδών.
Ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα της εταιρείας,
όσον αφορά τη µεταφορά του δικτύου είναι και τα
ασύρµατα Powerline, τα οποία εδώ και χρόνια εξελίσσει η εταιρεία. Η πιο νέα προσθήκη στο portfolio
της εταιρείας είναι η σειρά Magic 2, η οποία «παντρεύει» τις λύσεις Powerline µε το Mesh WiFi.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το δίκτυο να µεταδίδεται
παντού µέσα στον χώρο χωρίς διακοπές όταν αλλάζει η βάση σύνδεσης, ενώ σε κάθε περίπτωση
η κάθε συσκευή θα είναι συνδεδεµένη στο πιο
γρήγορο hub.
Το κουτί του «Multi room kit» περιλαµβάνει τον

βασικό adapter, ο οποίος συνδέεται στο router,
ενώ είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε
να µη χάνεται η πρίζα που συνδέεται. Οι άλλοι
δύο adapters έχουν σχεδόν την ίδια εξωτερική
εµφάνιση, απλά έχουν µεγαλύτερο µέγεθος, κάτι
που οφείλεται σίγουρα και στο γεγονός ότι διαθέτουν δύο θύρες Ethernet, αλλά και δυο κουµπιά
που αφορούν τη µεταξύ τους σύνδεση αλλά και
το ασύρµατο δίκτυο. Ο σχεδιασµός των adapters
παραµένει σχετικά ο ίδιος εδώ και αρκετά χρόνια,
καθώς η εταιρεία έχει καταλήξει σε µια απλή και
λειτουργική φόρµα που στην ουσία µοιάζει µε µια
επέκταση της πρίζας.
Αν και η Devolo διαθέτει τη δική της εφαρµογή για
την εγκατάσταση και ρύθµιση των συσκευών, δεν
είναι καθόλου απαραίτητη η χρήση της. Η διαδικασία ξεκινά µε τη σύνδεση της κύριας συσκευής στο
router και στη συνέχεια συνδέουµε και τους επιπλέον adapters. Δεν θα χρειαστούν παρά µερικά
λεπτά για να συνδεθούν όλοι οι adapters µεταξύ
τους, ενώ ένα νέο δίκτυο θα εµφανιστεί ως επιλογή στις συσκευές. Ο χρήστης µπορεί µε ιδιαίτερη
ευκολία να εργαστεί µε το δίκτυο, να δηµιουργήσει
ξεχωριστά δίκτυα για guest πρόσβαση ή οτιδήποτε
άλλο θέλει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις όποιος αγοράζει
µια τέτοια λύση έχει ως βασική ανάγκη να επεκτείνει το δικό του ασύρµατο δίκτυο. Και αυτή η
διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή να γίνει, και το
µόνο που χρειάζεται στην ουσία είναι να πατήσετε
το πλήκτρο WPS του router και το πλήκτρο του
ασύρµατου δικτύου στους Powerline adapters. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο και

το ήδη υπάρχον δίκτυο πλέον επεκτείνεται στον
χώρο που θέλετε.

Συµπεράσµατα
Το Devolo Magic 2 Multiroom Kit αποτελεί µια
πρώτης τάξης επιλογή, τόσο για ασύρµατο όσο και
ενσύρµατο δίκτυο που εξασφαλίζει σταθερό ρυθµό
µετάδοσης δεδοµένων που δεν θα δηµιουργήσει
κανένα θέµα ακόµα και σε απαιτητικές διαδικασίες όπως το streaming video υψηλής ποιότητας,
gaming αλλά ακόµα και µεταφορά αρχείων µεγάλου µεγέθους. Η λύση διατηρεί λειτουργικές τις
πρίζες που θα χρησιµοποιήσετε, ενώ πέρα από την
επέκταση της ασύρµατης σύνδεσης υπάρχει και η
δυνατότητα σύνδεσης δύο συσκευών ενσύρµατα
για συσκευές που απαιτούν τέτοια προσέγγιση.
Η λύση της Devolo είναι εξαιρετικά απλή στην
εγκατάστασή της, στη χρήση της, ενώ ταυτόχρονα
καταφέρνει να επιτυγχάνει αυτό που υπόσχεται.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνδεσιµότητα βάσης: 1x Gigabit Ethernet
Συνδεσιµότητα
δορυφόρου

2x Gigabit Ethernet,
Wireless up to 2400
Mbps

Κατασκευαστής: Devolo
Διάθεση: Devolo Hellas, 222-1084387
Προτεινόµενη τιµή λιανικής: € 299,9
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