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EDITORIAL
Destination... Berlin!

c.nostis@smartpress.gr

Η IFA 2017 έδειξε… το connected
μέλλον!
Ο Σεπτέμβρης είναι παραδοσιακά… μήνας IFA, καθώς την πρώτη
εβδομάδα του διεξάγεται η διεθνής έκθεση τεχνολογίας στο Βερολίνο,
δίνοντάς μας μια γεύση του τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες.
Κάτι σαν τα πρωτοβρόχια της τεχνολογίας δηλαδή…
Και μπορεί να μην μονοπωλούν το ενδιαφέρον τα mobiles αφού
μπορεί να συναντήσει κάθε είδους consumer electronics, όμως είναι μια
ισχυρή τάση και καθώς πλέον όλα είναι «connected», έχουμε ένα λόγο
παραπάνω να επισκεπτόμαστε την IFA.
Η IFA 2017 ήταν ουσιαστικά η... IFA 2016 αλλά αρκετά ωριμότερη!
Δεν είδαμε αρκετές νέες τεχνολογίες αλλά κυρίως τις ήδη γνωστές,
βελτιωμένες λιγότερο ή περισσότερο, πιο ραφιναρισμένες και πλέον
έτοιμες να κατακτήσουν την αγορά με σαφή target groups. Κυριάρχησε
η τάση των «connected» συσκευών αφού ένα μεγάλο ποσοστό
των εκθεμάτων (τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά) είχαν
τη δυνατότητα να ελέγχονται από το smartphone και γενικότερα εξ
αποστάσεως, ενώ η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του 5G στο Βερολίνο από τη
Deutsche Telekom μάς εντυπωσίασε και μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά
στο όραμα του «IoT» κόσμου.
Από πλευράς mobiles είδαμε νέα προϊόντα που αποτελούν βελτιωμένες
εκδόσεις των προκατόχων τους, χωρίς ιδιαίτερες καινοτομίες, με το V30
της LG να κλέβει την παράσταση μαζί με το Galaxy Note 8 της Samsung.
Τα tablets ήταν ακόμη λιγότερα σε σχέση με πέρυσι και οι κατασκευαστές
δείχνουν να «κατασταλάζουν» στα ultra-thin notebooks/convertibles,
τα οποία διαμορφώνουν τη νέα, κυρίαρχη κατηγορία φορητών
υπολογιστών.
Ενισχυμένη και η κατηγορία της ρομποτικής-AI, τόσο από software όσο
και από hardware σκοπιάς, ενώ οι ψηφιακοί «βοηθοί» ετοιμάζονται
για μια μάχη μέχρις εσχάτων. Κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της

θεωρεί ότι πρέπει να λανσάρει τον δικό της ψηφιακό βοηθό. Λογικό,
αφού μιλάμε για μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων στο μέλλον και
όλοι ονειρεύονται ένα κομμάτι από την πίτα.
Η τάση του VR/AR υποχώρησε ελαφρώς, αλλά δείχνει πως η τεχνολογία
θα βρει το δρόμο της στο μέλλον, απλώς περιμένει τα απαραίτητα
breakthroughs σε επίπεδο hardware για να κάνει το επόμενο βήμα.
Τέλος, ενώ πέρυσι είδαμε αρκετούς κατασκευαστές αυτοκινήτων
να συμμετέχουν με εντυπωσιακά περίπτερα, ο αριθμός τους ήταν
μικρότερος φέτος, κάτι που μας απογοήτευσε ελαφρά.
Τα connected cars είναι η φυσική εξέλιξη των σημερινών οχημάτων
και μια αγορά που θα συνδέσει την τεχνολογία με το αυτοκίνητο, όπως
χρόνια περιμέναμε. Περιμένουμε με αγωνία το MWC στη Βαρκελώνη για
να ερμηνεύσουμε αυτή τη μεταστροφή.
Όλα δείχνουν ότι τα smartphones δεν «πεθαίνουν», τουλάχιστον για
αρκετά χρόνια ακόμη… Εξελίσσονται, αυξάνουν τις δυνατότητές τους,
διευρύνουν το οικοσύστημά τους, διασυνδέονται με οτιδήποτε και
γίνονται αναπόσπαστα τμήματα της καθημερινότητάς μας, προέκταση του
εαυτού μας.
Οι ψηφιακοί βοηθοί θα γίνουν το «έτερον ήμισυ» των mobiles,
λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά σε αυτά, έστω σε
πρώτη φάση.
Η Google έχει προφανώς πλεονέκτημα έναντι της Amazon με τη δική
της υλοποίηση, έτσι υπάρχει η αίσθηση ότι θα κερδίσει και τον πόλεμο
μακροπρόθεσμα. Ωστόσο στον κόσμο της τεχνολογίας ποτέ δεν ξέρεις…
Τα πάντα ρει!!!
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Κώστας Νόστης

Η δυνητική επιχειρηματική αγορά
για το 5G από το πρίσμα της Ericsson
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G για την ψηφιοποίηση
βιομηχανικών κλάδων στην Ελλάδα μπορεί να ανέλθει σε
3,9 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2026

Η έκθεση της Ericsson αναλύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν
από τη χρήση της τεχνολογίας 5G για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
οικονομίας, εστιάζοντας σε οκτώ βασικούς κλάδους παγκοσμίως

Σ

ημαντικά οικονομικά οφέλη
θα προκύψουν για τις εταιρείες
που θα ακολουθήσουν πρώτες το δρόμο του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού και ειδικότερα μέσω της υιοθέτησης
και αξιοποίησης της τεχνολογίας 5G.
Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη
παγκόσμια έκθεση της Ericsson, η
προσαρμοσμένη έκδοση της οποίας για τη
χώρα μας, κάνει λόγο για δυνητικά έσοδα

ύψους 10,5 δισ. δολαρίων το 2026 για
την αγορά ΤΠΕ από την ψηφιοποίηση της
βιομηχανίας στην Ελλάδα. Ένα σημαντικό
μέρος από αυτά, και συγκεκριμένα τα
3,9 δισ. δολάρια, αφορούν έσοδα που
αναμένεται να δημιουργηθούν από
υπηρεσίες δικτύων 5ης γενιάς.
Η έκθεση, έχει γίνει σε συνεργασία με τον
συμβουλευτικό οίκο Arthur D. Little και
αναλύει τις προκύπτουσες επιχειρηματικές
ευκαιρίες της εφαρμογής της τεχνολογίας
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5G από τους παρόχους για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της οικονομίας.
Εστιάζει δε σε οκτώ βασικούς κλάδους
παγκοσμίως: κατασκευή προϊόντων,
δημόσια ασφάλεια, χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, υγεία, αυτοκινητοβιομηχανία,
δημόσιες μεταφορές, ψυχαγωγία & μέσα
επικοινωνίας, καθώς και ενέργεια &
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Από την ανάλυση της εν λόγω
επιχειρηματικής ευκαιρίας στην Ελλάδα,

τα περισσότερα οφέλη αναμένεται να
αποκομίσουν κατά σειρά προτεραιότητας,
οι τομείς ενέργειας & υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, κατασκευής προϊόντων και
δημόσιας ασφάλειας. Οι τομείς αυτοί
διαφαίνεται πως θα πραγματοποιήσουν
και τις πλέον σημαντικές επενδύσεις στην
ψηφιοποίησή τους, με τη «μερίδα του
λέοντος» αυτών, να αφορούν στο 5G.
Για την κατάκτηση αυτής της δυνητικής
αγοράς απαιτούνται φυσικά επενδύσεις στην
τεχνολογία 5G, αλλά παράλληλα απαιτείται και
επιχειρηματική ανάπτυξη, νέα μοντέλα εισόδου
στην αγορά και οργανωτικές προσαρμογές.
Για την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού
της τεχνολογίας 5G, οι πάροχοι θα πρέπει να
επανεξετάσουν το ρόλο τους, την αξία που
παρέχουν και τα επιχειρηματικά μοντέλα που
χρησιμοποιούν.
Συγκεκριμένα, οι συντάκτες της μελέτης,
αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Έχουμε
εντοπίσει μια τεράστια ευκαιρία για τους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι οποίοι θα
εστιάσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και
προβλέπουμε ότι τα σχετικά με το 5G δυνητικά
έσοδα το 2026 παγκοσμίως θα ανέρχονται στα
582 δισ. δολάρια. Αυτό αντιπροσωπεύει μια
αύξηση των εσόδων τους κατά 34%.»
Η μελέτη της σουηδικής εταιρείας,
παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του ετήσιου Ericsson Roadshow,
ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από στελέχη της Ericsson
Ελλάδας για τις σημαντικότερες τεχνολογικές
εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς ΤΠΕ και να
δουν από κοντά μια σειρά από παραδείγματα
καινοτόμων περιπτώσεων χρήσης από
διάφορους κλάδους.
Πολλά από τα demos που παρουσιάστηκαν,
είχαν να κάνουν με το νέο ψηφιακό περιβάλλον
που διαμορφώνεται από την σύγκλιση του
5G, του Cloud και του Διαδικτύου των
Αντικειμένων - IoT, με τις συνεργασίες να
αποτελούν «κλειδί» για την ανάπτυξη αυτών
των νέων περιπτώσεων χρήσης και των
επιχειρηματικών μοντέλων του 5G.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, 33 πάροχοι
διεθνώς εμπιστεύονται την Ericsson ως βασικό
τους συνεργάτη για τη χάραξη της μελλοντικής
τους πορείας στον κλάδο του 5G ενώ η
Σουηδική εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνίες
συνεργασίας στο 5G με 20 επιχειρηματικούς
εταίρους και 45 πανεπιστήμια και ερευνητικά/
τεχνολογικά ινστιτούτα.
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HOT SPOT

LG Q8
Η compact έκδοση του V20!
Τρελή αντοχή!

Λίγο μετά την παρουσίαση των Q6, Q6+ και
Q6a, η LG ανακοίνωσε πρόσφατα ακόμη ένα
smartphone από την οικογένεια «Q», η οποία
συνδυάζει ποιότητα με mid-range χαρακτηριστικά.
Πρόκειται για το LG Q8, μία συσκευή που
παρουσιάστηκε στην Ιταλία, διαθέτοντας οθόνη 5.2
ιντσών ανάλυσης 2.560x1440 pixels.
Το LG Q8 μοιάζει ουσιαστικά με ένα compact V20,
καθώς διαθέτει ακόμη και μικρότερη ticker screen
στο πάνω μέρος του, η οποία χρησιμοποιείται
φυσικά μόνο για ειδοποιήσεις. Στο εσωτερικό
του βρίσκεται ένα Snapdragon 820 chipset,
ενώ διαθέτει 4GB RAM, 32GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου, αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων, dual camera (13 + 8MP),
εμπρόσθια κάμερα 5MP, υποστήριξη Hi-Fi DAC,
καθώς και αφαιρούμενη μπαταρία 3.000mAh.
Τρέχει το Android 7.0 Nougat και η τιμή του φτάνει
τα 599 ευρώ, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη αν θα
λανσαριστεί σε άλλες αγορές.
www.lg.com

Το LG Q8 είναι ανθεκτικό στο
νερό και τη σκόνη, σύμφωνα
με το πρότυπο IP68 (μπορεί να
αντέξει έως και 1,5 μέτρο κάτω
από το νερό για 30 λεπτά)!

Όμορφο και με
compact διαστάσεις!

Το βάρος του LG Q8 είναι 146
γραμμάρια, ενώ οι διαστάσεις
του 149x71,9x8 χιλιοστά,
οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι
η συσκευή δεν «χάνει» στον
τομέα της εμφάνισης!

Samsung Galaxy J5 Pro
Αναβαθμισμένο και… πανίσχυρο!
Το Samsung Galaxy J5 Pro αποτελεί μία αναβαθμισμένη
έκδοση του πετυχημένου Galaxy J5 (2017) και είναι μία
πρόταση που τροφοδοτείται από το «δοκιμασμένο» (και
πανίσχυρο) Exynos 7870 SoC με οκταπύρηνη CPU στα
1,6GHz και Mali-T830MP2 GPU, ενώ διαθέτει οθόνη 5.2
ιντσών ανάλυσης HD, που φέρει την ποιοτική σφραγίδα
του Κορεάτη κατασκευαστή. Έρχεται με 3GB RAM (που
σίγουρα είναι αρκετά για τα στάνταρ της εποχής), εσωτερικό
αποθηκευτικό χώρο 32GB, δύο κάμερες 13MP, αισθητήρα
δακτυλικών αποτυπωμάτων και μπαταρία 3.000mAh. Το
λειτουργικό του είναι το Android Nougat 7.0 και αναμφίβολα
το J5 Pro συγκεντρώνει μία σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά
που θα ικανοποιήσουν όχι μόνο τον «μέσο χρήστη» αλλά
και τους πιο high-end users. H συσκευή κυκλοφόρησε στην
Ταϊλάνδη, έναντι 295 δολαρίων, χωρίς ακόμη ωστόσο να
έχουμε ενημέρωση για το λανσάρισμα σε άλλες αγορές.
www.samsung.com
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Honor 6A
Το απόλυτο value for money smartphone!
Το Honor 6A παρουσιάστηκε στα τέλη Μαΐου στην
Κίνα ως μία budget πρόταση του δημοφιλούς
brand της Huawei. Τώρα, φτάνει και στην
ευρωπαϊκή αγορά ως μία ακόμη αξιόλογη και
value for money προσθήκη στο mid-range
portfolio συσκευών της κινεζικής εταιρείας.
Ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, το Honor
6A θα είναι διαθέσιμο για πώληση σε πολλούς
retailers στην Ευρώπη έναντι 169 ευρώ, μία
σχετικά ικανοποιητική τιμή, δεδομένων των
χαρακτηριστικών του. Η ευρωπαϊκή έκδοση είναι
παρόμοια με την κινεζική, με ελάχιστες διαφορές.
Διατηρείται η οθόνη 5 ιντσών ανάλυσης 720p,
οκταπύρηνος Snapdragon 430 στα 1,2GHz,
2GB RAM, 16GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού
χώρου, κάμερες 13 και 5MP, όμως απουσιάζει
ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων που
είδαμε στην κινεζική έκδοση. Το Honor 6A
έχει μπαταρία 3.020mAh, ενώ λειτουργικό της
συσκευής είναι το Android 7.0 Nougat με EMUI
5.1, αλλά και dual-SIM υποστήριξη.
www.hihonor.com

Value for money
φιλοσοφία!

To Honor brand της
Huawei μας έχει συνηθίσει
σε οικονομικές συσκευές
που συνδυάζουν άκρως
ποιοτικά χαρακτηριστικά και
το Honor 6A δεν αποτελεί
εξαίρεση στον κανόνα!

Μπόλικη αυτονομία!

Με χωρητικότητα στη μπαταρία της τάξεως των
3.020mAh, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχετε μπόλικη
αυτονομία, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί συνέχεια ο
φορτιστής σας.

Nokia 105 (2017)
Πιο οικονομικό δεν… γίνεται!
Το νέο Nokia 105 (2017) αποτελεί βελτιωμένη έκδοση
συσκευής που είχαμε δει το 2015. Είναι ελαφρώς
διαφορετικό εμφανισιακά, ενώ φέρει και μεγαλύτερη
οθόνη, που είναι η κύρια αναβάθμισή του σε σχέση με
τον προκάτοχό του. Από τις 1.4-1.45 "έφθασε στις 1.8".
Το hardware του μας ταξιδεύει αρκετά χρόνια πίσω,
οπότε αξίζει να το μάθετε: 4MB (!) RAM και 4MB (!)
αποθηκευτικού χώρου βρίσκονται στο εσωτερικό του,
μαζί με μια μπαταρία των 800mAh που του προσφέρει
15 ώρες ομιλίας (έτσι μετρούσαν την αυτονομία, back
in the day). Φυσικά διαθέτει FM ραδιόφωνο, 3,5" jack
αλλά και microUSB θύρα. Θα έρχεται σε single-SIM
και dual-SIM έκδοση και θα βασίζεται στη Nokia Series
30+πλατφόρμα, με ενσωματωμένο το «φιδάκι» (Snake
Xenzia). Διαθέσιμο σε μπλε, μαύρο και άσπρο χρώμα,
μόλις στα $15.
www.hmdglobal.com
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HOT SPOT

Vo2max

Huawei Band 2 & Band 2 Pro

Μία σημαντική προσθήκη είναι το VO2max (μέγιστη πρόσληψη
οξυγόνου), που μπορεί να μετρήσει τη μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που
μπορεί να μεταφερθεί στους μυς σας και να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή
ενέργειας.

Για τους λάτρεις του fit τρόπου ζωής!
Η Huawei μας εξέπληξε πρόσφατα ευχάριστα παρουσιάζοντας δύο
νέα fitness trackers, τα Huawei Band 2 και Band 2 Pro! Πρόκειται
ουσιαστικά για ανταγωνιστές λύσεων τύπου Fitbit, με δυνατότητες
μέτρησης καρδιακού παλμού, ρυθμού, απόστασης, ταχύτητας και
κατεύθυνσης.
Ο heart rate sensor που είναι διαθέσιμος και στα δύο μοντέλα
μπορεί να μετρά συνεχώς τους παλμούς σας, ώστε να διαπιστώνετε
πως διαφορετικές δραστηριότητες και άσκηση τους επηρεάζουν.
Επιπλέον, το Training Effect feature μετρά τον τρόπο με τον οποίο η
άσκηση επηρεάζει το επίπεδο φυσικής κατάστασης και υπολογίζει τον
απαιτούμενο χρόνο αποκατάστασης πριν από την επόμενη συνεδρία
γυμναστικής.
Τα Huawei Band 2 και Band 2 Pro μπορούν να αντέξουν έως και 5
ατμόσφαιρες πίεσης νερού, που είναι αρκετό για να σας αφήσει να
κάνετε μαζί τους ντους, να μπείτε στην πισίνα ή να κάνετε jogging μία
βροχερή ημέρα. Τέλος, αν τα συνδέσετε με ένα smartphone μπορούν
να σας ειδοποιήσουν για ξυπνητήρια, ειδοποιήσεις και μηνύματα.
Άγνωστη παραμένει προς το παρόν η τιμή τους αλλά και η ημερομηνία
κυκλοφορίας τους.
http://consumer.huawei.com

Αποκλειστικά “pro”
features!

Αποκλειστικά στην έκδοση Pro
είναι το Huawei TruSleep, ένας onboard GPS sensor και το Huawei
Running Coach, τρεις λειτουργίες
που θα λατρέψουν οι λάτρεις του fit
τρόπου ζωής.

Louis Vuitton Tambour Horizon
Το elegant Android Wear 2.0
smartwatch!
Η Louis Vuitton ετοίμασε το δικό της Android Wear smartwatch,
με την ονομασία Tambour Horizon, το οποίο κατασκευάστηκε με τη
βοήθεια της Qualcomm και της Google. Χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή
Snapdragon Wear 2100 που υπάρχει σε smartwatches σε άλλων
κατασκευαστριών, διαθέτει οθόνη 1.2 ίντσας τεχνολογίας AMOLED και
ανάλυσης 390x390 pixels, ενώ η μπαταρία του φτάνει τα 300mAh.
Διαθέτει ακόμη 512MB RAM και 4GB αποθηκευτικό χώρο. Τρέχει
το Android Wear 2.0 και πέρα από LV-branded faces, θα βρείτε
αποκλειστικές εφαρμογές όπως τα My Flight & City Guid. Διαθέσιμα
είναι επίσης 60 σετ από αποσπώμενα λουράκια (30 για άνδρες και
30 για γυναίκες). Το κόστος του φυσικά δε θα μπορούσε να μην είναι
τσιμπημένο φτάνοντας τα $2,450 για τις γκρι και καφέ εκδόσεις και τα
$2,900 για τη μαύρη έκδοση.
www.moto.com
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PREVIEW

LG V30
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
6’ P-OLED, 1440x2880
pixels
CPU
Qualcomm MSM8998
Snapdragon 835 octa-core
CAMERA
Dual 16MP, 5MP selfie cam
RAM
4GB
STORAGE
64/128 GB, microSD
OS
Android Nougat 7.1.2
TIMH
€870

Κίνηση

MAT
από την LG

με το V30!
STRONG

POINT

Αυξημένες αντοχές!
Το LG V30 υποστηρίζει την ασύρματη
φόρτιση, ενώ είναι ανθεκτικό στο νερό
και τη σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο
IP68 και υποστηρίζει το “στρατιωτικό”
πρότυπο MIL-STD-810Gγια ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στις δύσκολες συνθήκες χρήσης.

ι Κορεάτες της LG στην έκθεση
IFA μας παρουσίασαν το V30,
μία high-end ναυαρχίδα, η οποία
διαθέτει μία σειρά από premium
χαρακτηριστικά τα οποία είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς!
Το LG V30 είναι αρχικά μία πρόταση με εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, όπου βέβαια δε θα
μπορούσαμε να μη δώσουμε έμφαση αρχικά
στο bezel-less design της. Μοιάζει ακόμη πιο
κομψή από το G6 χάρη στο κυρτό γυαλί στο
εμπρόσθιο και πίσω μέρος, που, σε συνδυασμό
με το μεταλλικό σκελετό, δημιουργεί ένα ξεχωριστό οπτικό αποτέλεσμα που ξεχειλίζει από μοντέρνα κομψότητα, εκτινάσσοντας παράλληλα
την αντοχή της συσκευής στο πέρασμα του χρόνου. Φυσικά, το V30 έχει να προσφέρει πολλά
περισσότερα από την εμφάνισή του, καθώς και
τα specs του είναι πραγματικά αξιοσημείωτα και
φανερώνουν τον premium χαρακτήρα του. Η
συσκευή διαθέτει μία 18:9 “Full Vision” οθόνη
6 ιντσών, χωρίς σχεδόν καθόλου bezels όπως
προαναφέραμε. Έχει ανάλυση 1440x2880
pixels (Quad HD+) και pixel density 538 ppi,
αλλά και προστασία Gorilla Glass 5, ενώ η

O
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τεχνολογία της δεν είναι IPS LCD αυτή τη φορά
αλλά OLED. Δεν υπάρχει τώρα δευτερεύουσα
οθόνη, όμως η LG εγκαινιάζει μία παρόμοια
δυνατότητα. Ονομάζεται “Floating Bar” και
αποτελεί την εξέλιξη της ticker screen του V20.
To LG V30 διαθέτει ακόμη dual camera, ένα
trend των ημερών που ακολουθούν ολοένα
και περισσότεροι κατασκευαστές. Περιλαμβάνει
μία 16MP primary camera συνοδευόμενη από
μία 13MP wide-angle, ενώ η παρουσία του
διαφράγματος f/1.6 στην κύρια κάμερα (που
ήδη μας έχει διαφημίσει η LG) ξεχωρίζει στις
δυνατότητές της. Το “παρών” δίνει βέβαια και
μία selfie camera ανάλυσης 5MP. Σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, το LG V30 ενσωματώνει τον
κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon 835, 4GB
RAM, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
στο πίσω μέρος και μη αφαιρούμενη μπαταρία
3.300mAh με Quick Charge 3.0, ενώ διατίθεται
με δύο επιλογές αποθηκευτικού χώρου 64
και 128GB (στην έκδοση V30+), επεκτάσιμου
πάντα μέσω καρτών microSD. Όσον αφορά το
λειτουργικό, τρέχει το Android 7.1.2 out of the
box με το LG UX 6.0+, ελπίζουμε βέβαια να
δούμε σύντομα και την… Oreo αναβάθμιση.

PREVIEW

nokia 8
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5.3’’ IPS LCD,
1440x2560 pixels
CPU
Snapdragon 835 octa-core
CAMERA
13MP dual-camera,
13MP selfie cam
RAM
4GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android Nougat 7.1.1
TIMH
€600

Ναυαρχίδα
με τα “Όλα” της

Nokia (HMD Global) µέχρι στιγH µής έχει παρουσιάσει στην αγορά τα Nokia 3, 5 και 6, τα οποία
στοχεύουν περισσότερο στους
«low-end» to «mid-range» καταναλωτές και
τώρα έφτασε η στιγµή για να τολµήσει µε µία
µία ναυαρχίδα υψηλών προδιαγραφών, η οποία
είναι προορισµένη για να κατακτήσει την κορυφή!
Αναµφίβολα, εάν κρίνουµε από τα specs που
φέρει, το Nokia 8 είναι το smartphone-ναυαρχίδα
που βάζει για τα καλά την αγαπηµένη εταιρεία
στον κόσµο των high-end smartphones. Η συγκεκριµένη πρόταση ξεχωρίζει χάρη στα µικρά
bezels αριστερά και δεξιά της οθόνης που προσδίδουν στο εν λόγω smartphone τον χαρακτήρα
µίας µοναδικής κοµψότητας. Παράλληλα, το IPS
LCD display της συσκευής «προστατεύεται» από
Gorilla Glass 5, για αυτό και θα βγάλετε από το
µυαλό σας κάθε σκέψη γρατσουνίσµατος. Από τη
νέα high-end πρόταση της Nokia δεν απουσιάζει
ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωµάτων στο
κάτω µέρος της και φυσικά η Zeiss-branded dual
camera 13MP στο πίσω µέρος της συσκευής.
Επιπλέον, το Nokia 8 έρχεται µε επεξεργαστή

Η
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POINT

Με τη σφραγίδα της Carl Zeiss!
Με main camera sensor που φέρει την
υπογραφή της Carl Zeiss, το Nokia 8
είναι σχεδιασµένο για να δώσει µία νέα
διάσταση στις mobile φωτογραφίες σας,
καθώς το φωτογραφικό αποτέλεσµα
δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις ακριβές
φωτογραφικές µηχανές.
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Snapdragon 835 (octa-core CPU µε 4x2,45GHz
και 4x1,9GHz Kryo), GPU Adreno 540, οθόνη 5.3
ιντσών ανάλυσης 1440x2560 pixels τεχνο-λογίας
IPS LCD, 4 ή 6GB RAM και 64GB αποθη-κευτικού
χώρου (επεκτάσιµου µέσω microSD slot µε κάρτα
που φτάνει τα 256GB). Οι ευχάριστες εκπλήξεις
όµως δεν σταµατούν εδώ, καθώς ένα από τα πιο
δυνατά χαρακτηριστικά του Nokia 8 έ-χει να κάνει
µε την ανάπτυξη και ενσωµάτωση της τεχνολογίας
OZO, για εγγραφή ήχου 360 µοιρών. Προσφέροντας τη δυνατότητα κωδικοποίησης σε 24bit
και 192KHz, µπορείτε να δηµιουργείτε αρχεία
ήχου και βίντεο µε binaural audio, για µέγιστη
απόλαυση µε ακουστικά ή surround ηχεία! Και
ναι, η συσκευή έχει στερεοφωνική υποδοχή 3.5
χιλιοστών. Επιπλέον, η ναυαρχίδα της Nokia υποστηρίζει: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, µπαταρία
3.090mAh µε QuickCharge 3.0, USB type-C µε
συµβατότητα USB 3.1 και αναγνώ-στη δακτυλικών αποτυπωµάτων στο home key της µπροστινής πλευράς. Τέλος, η συσκευή «φο-ράει» το
Android 7.1 Nougat (σχεδόν σε stock version) και
είναι βέβαιο ότι θα σας προσφέρει µία εξαιρετική
Android εµπειρία!

“Κολλήστε οτιδήποτε και οπουδήποτε με τις
αυτοκόλλητες μεμβράνες FIXATE GEL PADS”

Το FIXATE Gel Pad είναι ένα καινοτόμο προϊόν
από ειδικό μείγμα Πολυουρεθάνης.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο από την Frosted Concepts,
Αυστραλίας και με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.

www.fixategelpads.gr

fixategelpadshellas

Εισάγεται κατ΄αποκλειστικότητα και διανέμεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από την:
Zellas Trading Company - Fixate Gel Pads Hellas

Αχιλλέως 47 & Ναϊάδων T.K. 175 62 Π.Φάληρο (Αττική), Ελλάδα
Τηλ. κέντρο : 210 701 4881 - E-mail : info@fixategelpads.gr

PREVIEW

Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
6.3’ Super AMOLED
(QHD+), 1440x2960 pixels

Samsung
Galaxy Note 8

CPU
Exynos 8895 octa-core
CAMERA
Dual 12MP, 8MP selfie cam
RAM
6GB
STORAGE
64/128/256 GB, microSD
OS
Android Nougat 7.1.1
TIMH
€1029

The King
of smartphones!

ο Galaxy Note 8 κληρονομεί την
Infinity Display από τα S8 και S8+,
αλλά η διαγώνιος της στη νέα
ναυαρχίδα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, στις 6,3». Φυσικά είναι Super AMOLED
με ανάλυση QHD+ και Mobile HDR Premium
υποστήριξη, το Always On Display χαρακτηριστικό και συνεργάζεται άψογα με το stylus του
Note 8. Η συσκευή είναι αδιάβροχη σύμφωνα
με το IP68 πρότυπο, το ίδιο και το stylus. ‘Οπως
αναμενόταν, δεν έχουμε κάποιο νέο chipset στο
Note 8. Θα έρχεται είτε με το Snapdragon 835,
είτε με το Exynos 8895, όμως θα διαθέτει 6GB
RAM, κάτι που διακαώς ζητούσαν οι οπαδοί
του. Συνεχίζει να φέρει 3,5mm audio jack με
εσωτερικό επεξεργαστή ήχου της AKG, ενώ
υποστηρίζει Cat. 16 LTE και Wi-Fi 802.11ac
MIMO δίκτυα. Αυτή τη φορά, η Samsung δε
το παράκανε με τη μπαταρία. Η χωρητικότητά
της είναι στα 3.300mAh, μικρότερη από του
περυσινού Note 7 και ίση με του Note FE που
βγήκε πρόσφατα για να αντικαταστήσει τα προβληματικά «7άρια». To Note 8 τρέχει Android
7.1 στην πιο ενημερωμένη του έκδοση και είναι
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POINT

Απίθανες επιδόσεις
Το Note 8 είναι ο απόλυτος βασιλιάς
στον κόσμο των smartphones, προσφέροντας ασύλληπτες επιδόσεις και
ταχύτητες που δεν τις συναντάς σε κανένα άλλο smartphone. To αγοράζετε
με κλειστά μάτια, εάν φυσικά το αντέχει
το πορτοφόλι σας!
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δεδομένο πως θα δεχθεί το Android Oreo, ενώ
υποστηρίζει το Bixby, το DeX και το GearVR.
Παράληλλα, δε γίνεται να μην σταθούμε και
στο νέο ανεπτυγμένο και καλύτερα σχεδιασμένο
S Pen, το οποίο «ξεκλειδώνει» εντελώς νέους
τρόπους για να γράψετε, να σχεδιάσετε και να
αλληλοεπιδράσετε με το τηλέφωνο, καθώς και
να επικοινωνήσετε με φίλους. Υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση και γρήγορη φόρτιση μέσω USB
Type-C καλωδίου. Όσο για τις κάμερες, ούτε η
Samsung κατάφερε να ξεφύγει από τη «μανία»
των dual camera setups. Στο πίσω μέρος του το
Note 8 έχει δύο κάμερες με αισθητήρες 12MP.
Ο ένας συνδυάζεται με φακό f/1.7 και ο έτερος
με τηλεφακό f/2.4, ενώ και οι δύο έχουν OIS,
κάνοντάς τη συσκευή την πρώτη με αυτή την
ιδιότητα. Τέλος, Το Galaxy Note8 προσφέρει
πολλές επιλογές βιομετρικών πιστοποιήσεων
- συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης ίριδας
και του δακτυλικού αποτυπώματος. To Note 8
θα είναι διαθέσιμο σε 4 χρώματα (Orchid Gray,
Midnight Black, Maple Gold και DeepSea Blue),
αν και δεν γνωρίζουμε ποια από αυτά θα είναι
διαθέσιμα στην Ελλάδα/Ευρώπη.

PREVIEW

YOTAPHONE 3
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5.5’ (1080x1920 pixels) /
5.2’ e-ink HD
CPU
Qualcomm MSM8953
Snapdragon 625 octaCAMERA
13MP main camera,
12MP selfie cam
RAM
4GB
STORAGE
64/128 GB, microSD
OS
Android Nougat 7.1.1
TIMH
€ 310

TO ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

SMARTPHONE
ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ!

YotaPhone και οι συσκευές της
ξεχωρίζουν για την πρωτοτυH πία τους να ενσωµατώνουν
δύο οθόνες: µια κανονική και µια
e-ink στην πίσω πλευρά, ίδια µε αυτή που χρησιµοποιούν τα e-book readers. Η πλειο-ψηφία
των χρηστών ίσως να µην µπορεί να κα-ταλάβει
την χρησιµότητα αυτού του χαρακτη-ριστικού,
αλλά όσοι έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο ereader καταλαβαίνουν ότι οι οθόνες αυτές είναι
ιδανικές για διάβασµα. Ειδικότερα στις ασιατικές
χώρες, οι συγκεκριµένες συ-σκευές αποτελούν
το απόλυτο trend, καθώς εκατοµµύρια καταναλωτές πραγµατικά τις λατρεύουν! Ύστερα
από πολλές αναβολές και καθυστερήσεις, το
YotaPhone 3 της Ρωσικής Yota είναι πλέον
έτοιµο να κυκλοφορήσει. Η ιδιαιτερότητα
του YotaPhone 3 είναι ότι πρό-κειται για µία
συσκευή που διαθέτει δύο οθό-νες, µία µε
διαγώνιο µε 5.5 ιντσών µε Full HD ανάλυση
και µία µε e-ink display στις 5.2 ίντσες (HD ανάλυση). To e-ink display του YotaPhone 3
διακρίνεται για την εκπληκτική ευκρίνεια και
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POINT
Ε-ink display

Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του
YotaPhone 3 δεν είναι άλλο από το
e-ink display των 5.2 ιντσών, το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διαβάζετε τα αγαπηµένα σας e-books.

20 KT OKT 2017

τα µοναδικά επίπεδα φωτεινότητας του και είναι βέβαιο ότι θα σας καλύψει πλήρως εάν
ανήκετε στους “e-βιβλιοφάγους”! Επιπλέον,
το YotaPhone 3 έρχεται εξοπλισµένο µε επεξεργαστή Snapdragon 625 και 4GB RAM, ενώ
παράλληλα θα υπάρχουν εκδόσεις µε 64 και
128GB εσωτερικής µνήµης. Η µπαταρία του
YotaPhone 3 έχει χωρητικότητα 3.200mAh, η
κύρια κάµερα χρησιµοποιεί αισθητήρα 12MP,
η µπροστινή 13MP ενώ δεν θα λείπει και η
θύρα USB-C για γρήγορη φόρτιση. Σε ότι έχει
να κάνει µε την συνδεσιµότητα, το YotaPhone
3 δεν απογοητεύει και σίγουρα θα ικανοποιήσει ακόµη και τους πιο απαιτητικούς χρήστες,
καθώς υποστηρίζει: Wi-FI 802.11 a/b/g/n/
ac, dual-band, Wi-Fi Direct και hotspot, ενώ
φυσικά δεν απουσιάζει το GPS (µε A-GPS και
GLONASS) και το Bluetooth 4.2. Εάν λοιπόν
αναζητάτε ένα πιο εναλλακτικό smartphone
από τα καθιερωµένα, το Yotaphone 3 είναι µία
ιδιαίτερη και ξεχωριστή πρόταση που αν µη τι
άλλο διαφέρει από τα συνηθισµένα και κλέβει
τις εντυπώσεις.

REVIEW

Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5.7’ SLCD5
(1440x2560 pixels)
CPU
Snapdragon 821
CAMERA
12MP / 16MP
RAM
4GB
STORAGE
32GB / 64GB
OS
Android Marshmallow 7.0
TIMH
€649

Tο U Ultra

είναι μία άκρως

ελκυστική συσκευή

στο μάτι!

HTC
U Ultra
πορεί η HTC να μην κατέχει τη
θέση στην αγορά που είχε πριν
από μερικά χρόνια, ωστόσο αυτό
δε σημαίνει ότι οι συσκευές της
υπολείπονται σε δυνατότητες και ανεπτυγμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε η κατηγορία
των high-end smartphones είναι ένας χώρος που
οι υπεύθυνοι της ταϊβανέζικης εταιρείας γνωρίζουν
απέξω κι ανακατωτά. Γι’ αυτό και το HTC U Ultra
που πρόκειται για το «μεγάλο αδελφάκι» του U
Play κλείνει το μάτι πονηρά στους users που αναζητούν ένα smartphone από το επάνω ράφι.

M

Εξωτερικές εντυπώσεις
To HTC U Ultra κλέβει τις εντυπώσεις από την
πρώτη στιγμή με την εμφάνισή του. Το Gorilla
Glass 5 που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της
συσκευής του προσφέρει μια «sleek» παρουσία
στο χώρο, διαφορετική μεν από των μεταλλικών,
ματ «One» series που έχουμε συνηθίσει, αλλά
εντυπωσιακή όπως και να ‘χει. Το πίσω μέρος διατηρεί κάποιες δαχτυλιές αλλά στη λευκή έκδοση
δεν διακρίνονται παρά ελάχιστα, ενώ τα μεταλλικά πλαϊνά προσφέρουν το απαιτούμενο grip
παρά τη γλιστερή πλάτη. Το κεντρικό πλήκτρο
δεν είναι φυσικό, αλλά προσφέρει ανάδραση
όταν το αγγίζετε σαν μιας μορφής feedback. Στη
συσκευή δεν διακρίνεται το audio jack που... δεν
υπάρχει, ενώ στη συσκευασία θα βρείτε USB
Type-C ακουστικά-ψείρες της HTC. Το πάχος και
το βάρος της συσκευής είναι λογικά για το μέγεθός
της, ενώ η τοποθέτηση των πλήκτρων είναι σωστή
σε μεγάλο βαθμό.

Hardware, software και επιδόσεις

STRONG

POINT

Η κύρια οθόνη (5.7 ίντσες) του U Ultra έχει αρκετά
μεγάλη επιφάνεια και θα καλύψει τους χρήστες
που θέλουν μεγάλα και ευανάγνωστα στοιχεία,
αλλά και αρέσκονται στο gaming και τη θέαση
ταινιών. Θα θέλαμε υψηλότερη μέγιστη φωτεινότητα για τις λαμπερές, καλοκαιρινές μέρες του

καλοκαιριού, αλλά κατά τα άλλα η οθόνη μας
κάλυψε σε ικανοποιητικό βαθμό. Όσο για τη δευτερεύουσα, είναι ένα από τα selling points του
U Ultra και προσφέρει shortcuts, πληροφορίες
εξατομικευμένες για τον κάθε χρήστη ανάλογα
με τις συνήθειές του, δείχνει events από το καλεντάρι σας, τον καιρό, προβάλλει υπενθυμίσεις και
γενικά βοηθά σε μεγάλο βαθμό.
Το Android 7.0 Nougat καλύπτεται ελαφρώς
από το Sense UI της HTC και αυτό γίνεται διακριτό
κυρίως στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής, αλλά
το interface παραμένει λιτό και εύχρηστο. Οι φίλοι
της HTC θα χαρείτε να μάθετε πως υπάρχει και το
γνωστό BlinkFeed με swipe από τα αριστερά στην
επιφάνεια εργασίας. Ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων βρίσκεται στο touch κεντρικό
πλήκτρο και είναι πολύ ακριβής και αρκούντως
γρήγορος στη λειτουργία του, ενώ «παραφωνία»
εδώ αποτελούν τα πλήκτρα back και recent που

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Snapdragon 821 + 4GB RAM

Plantronics M500
Εάν ψάχνετε για ένα «ντελικάτο» Bluetooth
hands-free που να διακρίνεται για τα premium
χαρακτηριστικά του, η Plantronics έχει και πάλι τη
λύση με το M500, το οποίο έρχεται εξοπλισμένο
με τεχνολογία μείωσης εξωτερικών θορύβων,
λειτουργία DeepSleep για μεγαλύτερη αυτονομία
που παρέχει χρόνο ομιλίας που αγγίζει τις 7 ώρες.

Με τον παραπάνω συνδυασμό ένα
πράγμα είναι σίγουρο, ότι πολύ απλά
το HTC U Ultra δεν «γνωρίζει» τι σημαίνει η λέξη lag! Ιδανικό για multitasking
και για απαιτητικές εφαρμογές σίγουρα
μπορεί να αποτελέσει μία «επένδυση»
για το μέλλον.
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είναι fixed, φωτιζόμενα (διαρκώς ή για λίγο) και
δεν μπορούν να ανταλλάξουν θέσεις.
Το Snapdragon 821 με τα 4GB RAM αποτελούν
ένα ισχυρό συνδυασμό, που θα ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις ακόμη και των power users. Τα
64GB αποθηκευτικού χώρου UFS επεκτείνονται
μέσω microSD κάρτας, ενώ το U Ultra δέχεται μια
nano-SIM. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε
σχεδόν τα πάντα. Πλην FM ραδιοφωνικού δέκτη
και του audio jack φυσικά.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Η κύρια κάμερα του HTC U Ultra έχει αισθητήρα
12MP και την τεχνολογία UltraPixel που η εταιρεία προμοτάρει εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορεί
να κάνει λήψη 4K video και 720p slow-motion
video στα 120 FPS, διαθέτει OIS και auto-HDR
mode και το βράδυ αναλαμβάνει το dual-tone,
dual-LED flash.
Η selfie camera έχει αισθητήρα 16MP, auto-HDR
και προσφέρει πολύ καλές λήψεις, τόσο φωτογραφιών όσο και 1080p video, οπότε θα σας

καλύψει σε μεγάλο βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί
πως το U Ultra μπορεί να κάνει λήψη 3D audio
καθώς τραβάτε video με οποιαδήποτε από τις
δύο κάμερές του.
Όσο για την αυτονομία, κρίνεται μέτρια. Η μπαταρία των 3.000mAh δε μπορεί να κάνει θαύματα
σε μια συσκευή με δύο οθόνες και το Snapdragon
821, οπότε να είστε έτοιμοι για 1 τουλάχιστον
φόρτιση μέσα στην ημέρα.

To HTC U Ultra έρχεται με 64GB
storage, αλλά εάν ανήκετε
στους απαιτητικούς και δεν σας
φαίνονται αρκετά, τότε υπάρχει
και η λύση της MicroSD card
(δέχεται κάρτες έως τα 256GB).

Με την μπροστινή selfie cam
που τραβάει mobile photos με
ανάλυση στα 16MP είναι βέβαιο
ότι οι selfie φωτογραφίες σας θα
περάσουν σε άλλη διάσταση!

Σε περίπτωση που δείτε την
στάθμη της μπαταρίας σας να
πέφτει επικίνδυνα και βιάζεστε,
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε
καθώς με τη δυνατότητα Quick
Charge 3.0 θα το φορτίσετε σε
χρόνο… dt!

Συμπέρασμα
Το HTC U Ultra είναι διαθέσιμο στην ελληνική
αγορά από τις αρχές του καλοκαιριού με τιμή που
δεν ξεπερνάει τα 650 ευρώ. Αν και σε κάποιους
η τιμή του μπορεί να φανεί λίγο τσιμπημένη, η
αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια ναυαρχίδα
με χαρακτηριστικά που δε βρίσκονται σε άλλα
smartphones και αξίζει την προσοχή σας, αν ζητάτε συγκεκριμένα κάποια από αυτά. Ξεχωρίζει
για την κατασκευή του και την δευτερεύουσα
οθόνη, ενώ συνολικά τα καταφέρνει καλά σε
όλους τους τομείς.
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FINAL
VERDICT

Με μοναδικό σχεδιασμό και εξαιρετικά ποιοτική κατασκευή, πραγματικά πανίσχυρα specs αλλά και
dual-screen setup, το HTC U Ultra
σίγουρα μπορεί να τραβήξει τα βλέμματα πολλών χρηστών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10
23 KT OKT 2017

REVIEW

Nokia 3
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5’ IPS LCD (720p)
CPU
Mediatek MT6737
(Quad-Core)
CAMERA
8MP / 8MP
RAM
2GB
STORAGE
16GB
OS
Android Nougat 7.0
TIMH
€160

Στιβαρό,
ανθεκτικό
και όμορφο

εξωτερικά!
STRONG

POINT

HMD Global που πλέον έχει αναλάβει την «ανασύσταση» και
«αναγέννηση» του Nokia brand
από τις αρχές του 2017 έχει ετοιμάσει ένα ισχυρό line-up νέων συσκευών που
έχουν ως στόχο να καλύψουν όλες τις κατηγορίες
των χρηστών, ξεκινώντας από τους πιο «απλούς»
users (Nokia 3310 2017 edition και Nokia 3 / 5 /
6) και φτάνοντας (στο κοντινό μέλλον) μέχρι στους
λάτρεις των πιο ισχυρών high-end συσκευών
(Nokia 8 / 9). Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε από κοντά και να τεστάρουμε το
Nokia 3, μία πρόταση που διακρίνεται για το «νεανικό» και «trendy» προσανατολισμό της.

H

Elegant design
Βγάζοντας το Nokia 3 από τη συσκευασία του, την
προσοχή μας αμέσως τραβάει το sleek design του.
To αλουμίνιο είναι το κύριο υλικό κατασκευής,
για αυτό και όπως αντιλαμβάνεστε η συσκευή
βγάζει ένα “premium” feeling. Το διαστάσεων
143,4x71,4x8,5mm Nokia 3 «ζυγίζει» περίπου
140 γραμμάρια και έρχεται με ενιαία unibody
κατασκευή που ενισχύει την ανθεκτικότητα του.
Σε ότι έχει να κάνει με την τοποθέτηση των buttons
στην δεξιά πλευρά θα συναντήσετε το power
/ lock button, όπως και τα volume rockers για
την αυξομείωση της έντασης του ήχου, ενώ στην
αριστερή πλευρά θα βρείτε τα trays που μπορούν
να φιλοξενήσουν τις SIM και microSD κάρτες. Στο
επάνω τμήμα υπάρχει το κλασικό audio input
jack των 3.5 ιντσών, ενώ στην κάτω πλευρά θα
βρείτε την microUSB θύρα για την φόρτιση και
για τη μεταφορά δεδομένων, όπως επίσης και το
ηχείο της συσκευής.

Στα… ενδότερα!
Από το πρώτο boot του Nokia 3, η οθόνη του
καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις. Αν και το
IPS LCD display με ανάλυση στα 720p δύσκολα
προκαλεί τον θαυμασμό, παρόλα αυτά η 5ιντσή
οθόνη του κάνει αν μη τι άλλο πολύ καλά τη δουλειά της. Η καθαρή ευκρίνεια, τα ζεστά χρώματα
του display σε συνδυασμό με το ανθεκτικό 2.5D

Gorilla Glass της Corning είναι σίγουρα τα μεγάλα
πλεονεκτήματα της οθόνης του Nokia 3, η οποία
διαθέτει ένα 67.3% screen-to body ratio.
Προχωρώντας στην περαιτέρω ανάλυση των
tech specs του Nokia 3, στην καρδιά του «Βενιαμίν» των νέων Nokia βρίσκεται ένα quad-core
MediaTek MT6737 SoC, που αποτελείται από 4
πυρήνες Cortex A53 χρονισμένους στα 1.3GHz
με τη μνήμη RAM να ανέρχεται στα 2GB, ενώ
τη διαχείριση των γραφικών αναλαμβάνει μία
Mali-T720MP1 GPU. Ο παραπάνω συνδυασμός
σίγουρα δεν παράγει επιφωνήματα θαυμασμού,
ωστόσο ανοίγει την πόρτα σε έναν “basic” κόσμο mobile επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Στην
πλευρά του λειτουργικού θα βρείτε μία clean
cut version του Android Nougat 7.0, η οποία
διακρίνεται για τον απλό και λιτό χαρακτήρα της,
αλλά και τα γρήγορα updates της.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το storage, το Nokia 3 έρ-

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Λειτουργικό σύστημα

Plantronics Explorer 10
To budget friendly Explorer 10 είναι
σχεδιασμένο για όλους εκείνους που αναζητούν
αξιοπιστία και ποιότητα σε προσιτή τιμή. Με
μεγάλη διάρκεια ζωής και τεχνολογία μείωσης
θορύβων αποτελεί το οικονομικό Bluetooth που
πάντοτε ονειρευόσασταν!

Μπορεί το Nokia 3 να ανήκει στην lowend κατηγορία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να «φοράει» το
πιο πρόσφατο λειτουργικό της Google
(Android Nougat 7.0), το οποίο παρέχει στον χρήστη την maximum ασφάλεια και μία σειρά από πολύ σύγχρονα
features που κυριολεκτικά θα σας λύσουν τα χέρια.
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χεται με 16GB, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε
ιδιαίτερα, καθώς η ύπαρξη της microSD slot που
σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μία SD
Card με χωρητικότητα που φτάνει τα 256GB είναι
σίγουρο ότι θα καλύψει (και με το παραπάνω) τις
«αυξημένες» ανάγκες σας. Φτάνοντας, στον τομέα
του connectivity, το Nokia 3 ενσωματώνει όλα τα
σύγχρονα features που αναζητάει ένας χρήστης,
υποστηρίζοντας 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dualband, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.0, GPS
(με A-GPS) και NFC, ενώ υπάρχει και ο πομπός
radio FM (με RDS) για τους φανατικούς λάτρεις
του ραδιοφώνου. Τέλος, η «μικρή» συσκευή της
Nokia υποστηρίζει και τεχνολογία USB OTG.

Κάμερα και αυτονομία
Με κόστος στα 160 ευρώ (απευθύνεται κυρίως
σε teenagers που τα χρήματα δεν τρέχουν από
τις τσέπες τους), το Nokia 3 φέρει selfie και main
camera sensors που μπορεί ναι μεν να μην προσφέρουν κορυφαία ποιότητα, αλλά αν μη τι άλλο
δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη του Nokia 3

να τραβήξει αρκετά «συμπαθητικές» φωτογραφίες. Η primary κάμερα της συσκευής προσφέρει
ανώτερη ανάλυση φωτογραφιών στα 8MP με
διάφραγμα f/2.0, δυνατότητα autofocus και LED
Flash, ενώ παράλληλα υποστηρίζει λειτουργίες
geo-tagging και touch focus, όπως επίσης και
video recording στα 720p (30 fps). Όσον αφορά
την εμπρόσθια κάμερα και αυτή με τη σειρά της
προσφέρει 8MP ανώτερης ανάλυσης και Field Of
View (FOV) στις 84 μοίρες, εξασφαλίζοντας ότι
χρειάζονται οι selfie lovers.
Ολοκληρώνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην
αναφερθούμε και στην αυτονομία της συσκευής,
καθώς η μπαταρία των 2630mAh είναι ικανή να
σηκώσει το βάρος της χρήσης του Nokia 3, το
οποίο σίγουρα δεν αποτελεί από τα πιο «ενεργοβόρα» smartphones της αγοράς και από ότι
φαίνεται το μικρό των νεών Nokia διαχειρίζεται
άψογα την κατανάλωση ενέργειας, με τον χρόνο
ομιλίας σε 3G και το web browsing να ξεπερνούν
τις 10 ώρες, ενώ και η αναπαραγωγή video αγγίζει
περίπου τις 8 ώρες.
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Μπορεί τα specs του να μην
το κατατάσσουν στην κορυφή
των smartphones, ωστόσο
για καθημερινά basic tasks
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας είναι
ότι πρέπει!

Οι λάτρεις των selfies σίγουρα
θα το προτιμήσουν, καθώς η
εμπρόσθια κάμερα που βγάζει
φωτογραφίες ανώτερης ανάλυσης
στα 8MP, σίγουρα κάνει καλά τη
δουλειά της.

To Nokia 3 τα πηγαίνει περίφημα
στον τομέα της αυτονομίας, καθώς
το λειτουργικό Android 7.0 και οι
χαμηλές «ενεργειακές» απαιτήσεις
της συσκευής βοηθούν ώστε να
μην είστε διαρκώς με τον φορτιστή
στο χέρι!

FINAL
VERDICT

Ελκυστικό εμφανισιακά, με νεανική
και trendy προσέγγιση, με καλές
κάμερες και specs που μπορεί ναι
μεν να μην ενθουσιάζουν, αλλά είναι σίγουρο ότι καλύπτουν τον μέσο
χρήστη… το Nokia 3 φέρνει εις πέρας
την αποστολή του!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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HOW TO

1. Επιλέξτε τη σωστή backup εφαρμογή

2. Με Gmail είστε ασφαλείς!

MyBackup Pro και Titanium Backup αποτελούν τα 2 καλύτερα και πιο
αξιόπιστα προγράμματα της αγοράς. Και τα δύο κοστίζουν λιγάκι παραπάνω, όμως πιστέψτε μας αξίζουν τα λεφτά τους, αφού με μια κίνηση,
μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια στην microSD κάρτα σας, κάθε… byte του λειτουργικού!

Μην ανησυχείτε καταρχάς για Επαφές, Ημερολόγιο και Email, ειδικά αν
έχετε σαν βασικό λογαριασμό αυτόν του Gmail. Η Google κρατά ασφαλή όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σας στους servers της, έτσι μπορείτε να
έχετε πρόσβαση σε αυτά από κάθε συσκευή, ή ακόμα και σε περίπτωση
format!

How to Κάντε back-up στο Android
εύκολα και απλά!

3. Με τις εφαρμογές μας όμως, τι γίνεται;

4. Google Play Store: Reinstalling apps

Και πάλι η Google δίνει τη λύση, αφού διατηρεί λεπτομερές ιστορικό
όλων των εφαρμογών που αγοράσατε ή εγκαταστήσατε δωρεάν στο
κινητό μέσω Play Store! Μεταφερθείτε μέσω H/Y στο http://play.google.
com, κάντε login και… διαβάστε το βήμα 4.

Αφού κάνατε login στο Play Store, μια βόλτα στο μενού των Ρυθμίσεων
χρήστη πάνω δεξιά στην οθόνη του Η/Υ σας, είναι αρκετό για να έχετε
μια συνολική εικόνα όλων των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει κατά
το παρελθόν στο κινητό. Επιλέγετε πάλι τις πιο σημαντικές και… σε δευτερόλεπτα, θα βρίσκονται στο μενού της Android συσκευής σας.
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5. Ρυθμίσεις συστήματος;

6. Με τα SMS/MMS τι γίνεται;

Το Android OS έχει ήδη προβλέψει για αυτές τις Ρυθμίσεις και μπορείτε
να κρατήσετε αρχεία ασφάλειας όλων των προσωπικών σας ρυθμίσεων, στο μενού Ρυθμίσεις Ασφάλειας του κινητού σας. Ο συγχρονισμός
γίνεται αυτόματα με τον Gmail λογαριασμό σας φυσικά, για να είστε
πάντα ασφαλείς.

Εκτός από τα προαναφερθέντα προγράμματα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε το SMS Backup+, αν ψάχνετε κάτι πιο συγκεκριμένο. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν μέσω Play Store και
αναλαμβάνει την αποθήκευση ως threads, όλων των SMS/MMS της συσκευής, στον Gmail λογαριασμό σας. Έτσι μπορείτε να τα επαναφέρετε
στη συσκευή μετά από κάθε format, με ένα κλικ γρήγορα και απλά.

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο από το να χάνει κανείς τα δεδομένα του που με τόσο κόπο
έχει αποκτήσει! Για να διαφυλάξετε λοιπόν τα δεδομένα σας, η λύση είναι μία και ακούει στο όνομα…
“Backup”! Δείτε τον mini-οδηγό που ακολουθεί για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων!

7. Multimedia files;

8. Και… για videos τι κάνουμε;

Πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στο να κάνετε backup
στα αρχεία ήχου και εικόνας, αφού στα Android smartphones, αρχεία
μουσικής και φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα μνήμης (αρκεί να διαθέτουν σχετική υποδοχή). Αν παρόλα αυτά ψάχνετε μια
καλή εφαρμογή για backup, τότε το iSyncr μπορεί να συγχρονίσει μέσω
Wi-Fi τις φωτογραφίες σας από το κινητό στον Η/Υ σας!

Αν τα videos παίζουν σημαντικό ρόλο για εσάς, τότε οι εφαρμογές όπως
το Syncdroid, σίγουρα θα σας… «λύσουν» τα χέρια. Παρόλα αυτά καλό είναι να αποθηκεύετε videos στην εξωτερική μνήμη της συσκευής
σας (αν διαθέτει φυσικά), για να είστε πάντα σίγουροι, πως θα «επιβιώσουν» ακόμα και μετά από κάποιο αναπόφευκτο format.
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USER GUIDE

Η φοιτητική ζωή ξεκινάει από το… smartphone!

Τα καλύτερα
«φοιτητικά» apps!
Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε και φυσικά η smart συσκευή σας είναι βέβαιο
ότι μπορεί να κάνει ευκολότερη της ζωή σας, αφού είναι γνωστό ότι αποτελεί πλέον
την προέκταση του χεριού σας. Εμείς συγκεντρώσαμε μία σειρά από εφαρμογές
που θα σας βοηθήσουν πολύ στην καθημερινότητα σας, τώρα που επιστρέφετε
και πάλι στα… θρανία, ενώ παράλληλα είναι βέβαιο ότι θα εκτοξεύσουν και την
παραγωγικότητά σας!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Microsoft Office
Mobile
€Δωρεάν
Που πάτε ξυπόλητοι στα αγκάθια, χωρίς
Office, Powerpoint και Excel; Η Microsoft
κυκλοφορεί την δημοφιλή σουίτα μέσω του
App Store της Apple και του Play Store της
Google και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο,
το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να φέρετε εις πέρας τις πανεπιστημιακές εργασίες (ή
να κάνετε αυτή τη διόρθωση της τελευταίας
στιγμής στην εργασία σου) ακόμη και εάν
βρίσκεσαι «εν κινήσει»!

Google Drive

Evernote
€Δωρεάν
Για τους γνώστες η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι
το Α και το Ω του καλού σπουδαστή-φοιτητή. Το
Evernote σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε
τις σκέψεις σας σε κείμενο, εικόνα και ήχο, να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις, ραντεβού, υποχρεώσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με
τις ανάγκες σας. Με δυνατότητα συγχρονισμού
ανάμεσα σε δύο συσκευές, το Evernote θα σε
βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα την φοιτητική ζωή σας, έτσι ώστε να μην χάνεις μάθημα…
ή φοιτητικό πάρτυ!

OASA Telematics

€Δωρεάν
Ψάχνετε έναν τρόπο να μοιραστείτε με τους
συμφοιτητές σας μία σειρά από αρχεία, εύκολα,
γρήγορα και προπάντων απλά; H λύση είναι μία
και ακούει στο όνομα Google Drive και πρόκειται
για μία εφαρμογή - υπηρεσία cloud storage που
επιτρέπει να ανεβάσετε και να μοιραστείτε αρχεία
από οπουδήποτε κι εάν βρίσκεσαι. Κάθε χρήστης
του Google Drive αποκτάει 5GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου (από κινητό ή από υπολογιστή),
ενώ εάν επιθυμεί περισσότερο χώρο μπορεί να
αγοράσει ακόμη περισσότερο.

€Δωρεάν
Θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο εργαστήριι
στην άλλη άκρη της πόλης, αλλά έχετε αργήσει
γιατί το «φοιτητικό» meeting τράβηξε λιγάκι…
παραπάνω; Υπάρχει λύση για όλους εσάς που
αναζητάτε έναν τρόπο για να κινηθείτε καλύτερα
μέσα στην πόλη και η λύση αυτή ακούει στο όνομα OASA Telematics. H συγκεκριμένη εφαρμογή,
σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεσαι realtime για τη θέση, την άφιξη και την αναχώρηση
του κάθε λεωφορείου, πράγμα που σημαίνει ότι
έτσι θα γλιτώσετε και χρόνο και… χρήμα!
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Pocket

€Δωρεάν

Deliveras.gr - Food Delivery
€Δωρεάν

Προσθέστε στο… «τσεπάκι» κάθε ιστοσελίδα,
σύνδεσμο, κείμενο, αρχείο ή απλά μια ιδέα
σας. Η εφαρμογή Pocket λειτουργεί τόσο στο
κινητό όσο και στο Η/Υ, αποθηκεύοντας πληροφορίες από τον browser για να τις έχει άμεσα
προσβάσιμες ο χρήστης. Οι τελευταίες ερωτήσεις πριν το διαγώνισμα, τα SOS θέματα για
διάβασμα, πληροφορίες για την εργασία σας,
όλα μπορούν να αποθηκευτούν στο Pocket και
να τα έχετε άμεσα προσβάσιμα από παντού!

Ύστερα από μία κοπιαστική μέρα στο αμφιθέατρο, που καιρός για… μαγείρεμα. Εάν λοιπόν οι
φοιτητικές υποχρεώσεις σας είναι τόσο αυξημένες που δεν σας επιτρέπουν το μαγείρεμα, τότε
υπάρχει για εσάς η αναβαθμισμένη εφαρμογή
του Deliveras.gr, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλεις εύκολα και γρήγορα
online φαγητό, καφέ ή αυτό το Μιλφέιγ που σας
είχε καρφωθεί εδώ και ώρα στο μυαλό, από τα
καλύτερα delivery της περιοχής. Υποστηρίζει
περισσότερα από 2000 καταστήματα σε όλη
την Ελλάδα.

Wikipedia

DuoLingo
€Δωρεάν

€Δωρεάν
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το
mobile app της μεγαλύτερης online εγκυκλοπαίδειας στον κόσμο. Έχετε απορίες; Θέλετε να
ενημερωθείτε για λεπτομέρειες του αντικειμένου
που παρακολουθείτε στο σχολείο ή την σχολή;
Έχετε αμφιβολίες για την απάντηση που επέλεξες
στο τελευταίο διαγώνισμα; Ρίξτε μια ματιά στα
εκατομμύρια όγκου δεδομένων της Wikipedia
και είναι βέβαιο ότι θα βρεις την απάντηση στο
κινητό σας σε χρόνο dt.

Καμία φορά το να προσπαθείτε να μάθετε μία
δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να αποδειχθεί
ένας μικρος… μπελάς. Για αυτό εάν χρειαστεί
και θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα μία γλώσσα, αλλά θέλετε να το κάνετε με τον πλέον
entertainment τρόπο, τότε το DuoLingo είναι
το καταλληλότερο app για εσάς. Παίζοντας μία
σειρά από interactive παιχνίδια θα σας δοθεί η
δυνατότητα να μάθετε μία ξένη γλώσσα (υπάρχει μπόλικη ποικιλία), εύκολα, γρήγορα και… διασκεδαστικά!

Photomath
€Δωρεάν
Για τους μαθητές Λυκείου που τα βρίσκουν σκούρα με το μάθημα των μαθηματικών (ιδίως την Άλγεβρα) υπάρχει το Photomath
ένα εξαιρετικά χρήσιμο app, το οποίο μπορεί να λύσει (και να εξηγήσει) οποιοδήποτε πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα σε
μηδενικό χρόνο! Η συγκεκριμένη εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε με την camera της συσκευής σας το μαθηματικό πρόβλημα (ή ακόμη και να το πληκτρολογήσετε) και το Photomath θα αναλάβει τα υπόλοιπα.

My Study Life

Dropbox

€Δωρεάν
Πολλές φορές η φοιτητική - σχολική ζωή μπορεί
να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκη, σε σημείο
μάλιστα που μπορεί να έχετε πρόβλημα στο να
παρακολουθήσετε το πλήθος των tasks που θα
πρέπει να φέρετε εις πέρας! Εδώ είναι που έρχεται
για να βάλει σε τάξη την καθημερινότητα σας, η
εφαρμογή Study Life, η οποία θα σας κρατάει
πάντοτε up-to-date όσο απαιτητικό και εάν είναι
το πρόγραμμά σας.

€Δωρεάν
Εάν ψάχνετε για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο
για να διαμοιράζεστε και να τσεκάρετε μία σειρά
από αρχεία, το Dropbox που σας προσφέρει
2GB free αποθηκευτικού χώρου από τη στιγμή
που θα κάνετε sign-up είναι βέβαιο ότι θα σας
ενθουσιάσει και κυριολεκτικά θα σας λύσει τα
χέρια (ειδικότερα εάν ανήκετε στους χρήστες που
μοιράζονται μεγάλο όγκο αρχείων). Αναμφίβολα, μιά εξαιρετικά χρήσιμη εφαρμογή που θα
σας λύσει τα χέρια!
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H υπηρεσία Vodafone
ξεκίνησε τη λειτουργία της!

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της
στο The Mall Athens, η Vodafone παρουσίασε πρόσφατα
τη νέα υπηρεσία Vodafone Express Repair, η οποία είναι
πλέον διαθέσιμη από το μεγαλύτερο δίκτυο επισκευαστικών
κέντρων στην Ελλάδα. Η Vodafone λανσάρει τη νέα υπηρεσία
Vodafone Express Repair, με σκοπό να παρέχει μέσα από
το δίκτυο καταστημάτων της, την πιο ολοκληρωμένη και
άμεση εξυπηρέτηση πελατών. Αποκλειστικά, με το Vodafone
Express Repair, όλοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα
να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν τη συσκευή τους,
μέσα σε 24 ώρες, στο μεγαλύτερο επισκευαστικό δίκτυο
καταστημάτων στην Ελλάδα.
Με τη νέα υπηρεσία Vodafone Express Repair, εξειδικευμένοι
και πιστοποιημένοι τεχνικοί επισκευάζουν συσκευές των
μεγαλύτερων κατασκευαστών, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό
τελευταίας τεχνολογίας και ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας.
Έτσι, οι καταναλωτές, δε χρειάζεται να αποχωριστούν το
smartphone ή το tablet τους για μεγάλο διάστημα έως την
επισκευή του, καθώς μπορούν άμεσα και αξιόπιστα να το
επισκευάσουν με εγγύηση ενός έτους και σε ανταγωνιστικές
τιμές.
Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να
ανταλλάξουν την παλιά ή χαλασμένη συσκευή τους και να

Express Repair

αγοράσουν μία καινούργια σε χαμηλότερη τιμή, επιλέγοντας
εκείνη που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες, μέσα από την
πλούσια ποικιλία συσκευών, που διαθέτουν τα καταστήματα
Vodafone.
Ο Αχιλλέας Κανάρης, Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικών
Προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Στη Vodafone
έ χουμε έμπρακτα αποδείξει ότι αφουγκραζόμαστε τις
ανάγκες των καταναλωτών μας και απαντάμε με υπηρεσίες και
προϊόντα που έρχονται να τους δώσουν το κάτι παραπάνω.
Το Vodafone Express Repair έρχεται να καλύψει την ανάγκη
των καταναλωτών για ακόμα πιο ολοκληρωμένη και άμεση
εξυπηρέτηση πελατών, σε ανταγωνιστικές τιμές και πάντα
με την εγγύηση της Vodafone.»
Τα καταστήματα Vodafone αποτελούν μοναδικό προορισμό
εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη προσφέροντας
λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη επικοινωνίας, καθώς και
μεγάλη ποικιλία Smartphone, Tablet & αξεσουάρ τελευταίας
τεχνολογίας. Πλέον, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της
Vodafone παρέχεται και μία μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης,
όπου οι πελάτες μπορούν να εξοικειωθούν με την χρήση
του mobile internet, να επιλύσουν οποιοδήποτε θέμα με
τη συσκευή τους, αλλά και να την επισκευάσουν πιο άμεσα
από ποτέ.
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Xiaomi & Info Quest Technologies:
Εγκαίνια για το πρώτο επίσημο Mi Store στην Ελλάδα!

H Xiaomi ήδη πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο
ισχυρούς κατασκευαστές παγκοσμίως, καθώς όσο περνάει
ο καιρός οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας γνωρίζουν όλοι
και μεγαλύτερη άνοδο, κατορθώνοντας να κατακτήσει μία
θέση στις καρδιές των χρηστών. Από το 2017, τα προϊόντα
της Xiaomi αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας από την Info
Quest Technologies, η οποία έχει αναλάβει να μυήσει το
ελληνικό κοινό στον κόσμο της κινεζικής εταιρείας. Εάν
ανήκετε στους fans της Xiaomi, σας έχουμε ευχάριστα νέα,
καθώς από την Πέμπτη 27 Ιουλίου άνοιξε στο Golden Hall
το πρώτο επίσημο Mi Store!
Μάλιστα, το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πρώτα
καταστήματα Mi Official Reseller της Xiaomi σε ολόκληρη
την Ευρώπη και αν μη τι άλλο, αυτό μας φέρνει πολύ
μεγάλη χαρά. To Mi Store λειτουργεί τόσο ως κατάστημα
λιανικής, όσο και ως εκθεσιακός χώρος για προϊόντα
Xiaomi, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς πώληση το
άμεσο προσεχές διάστημα – έτσι εκτός από smartphones,
ακουστικά, θήκες, fitness trackers & ζυγαριές, Bluetooth
ηχεία, Power Banks & Routers, που ο πελάτης θα μπορεί
να αγοράσει, θα γνωρίσει και πολλά έξυπνα, εντυπωσιακά
προϊόντα Xiaomi, όπως τηλεοράσεις, πατίνια, ποδήλατα
και drones, αλλά και φίλτρα νερού, ατμομάγειρες ρυζιού
και Air Purifiers.
Το κατάστημα που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
βρισκόταν σε πιλοτική λειτουργία, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της στρατηγικής της Info Quest Technologies για δυναμική
ανάπτυξη στον τομέα του Mobility / Internet of Things.
Αποτελεί συνέχεια της επένδυσης της στη συνεργασία με τη
Xiaomi και η εταιρεία ελπίζει να αποτελέσει και την απαρχή
ενός νέου δυναμικού και επιτυχημένου καναλιού λιανικής
πώλησης για τον Όμιλο Quest.

32 KT OKT 2017

www.imobile4you.gr

ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ/TABLET/SMARTPHONES ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
Δ. Μαγνησίας 14 Αθήνα, 11251
T. +30 211 800 2014
Κ. +30 694 840 7300
E. info@imobile4you.gr

EXIT

Μας είναι η biometric security
απαραίτητη;

Αισθητήρες δαχτυλικών αποτυπωμάτων, δυνατότητα ανάγνωσης της ίριδας του ματιού και αναγνώρισης
φωνής αποτελούν τα κύρια biometric security features που βλέπουμε σε αρκετές premium και midrange συσκευές που προσθέτουν αυξημένη προστασία και ασφάλεια στους users. Πιστεύετε ότι ο μέσος
καταναλωτής έχει ανάγκη τα συγκεκριμένα features ή αποτελούν ένα ακόμη κόλπο του marketing των
μεγάλων κατασκευαστών που ναι μεν καθιστούν τα smartphones του πιο ελκυστικά και “High-tech”,
αλλά χωρίς ουσιώδη χρησιμότητα;

Αναμενόμενη εξέλιξη, αν θυμηθούμε
διάφορες sci-fi ταινίες, ακόμα και των ‘90s!
Στο σοβαρό κομμάτι της υπόθεσης, όμως, η
ασφάλεια σταδιακά μετατρέπεται σε νούμερο
1 παράγοντα από πλευράς σημασίας για κάθε
συσκευή που διατηρεί προσωπικά δεδομένα
του χρήστη. Σε λίγα χρόνια πιθανότατα δε
θα κοιτάμε τις επιδόσεις ή την ανάλυση
της οθόνης (καθώς όλες οι συσκευές θα
καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες μας
με άνεση), αλλά το πόσο ένα smartphone
προστατεύει τα δεδομένα μας απέναντι σε
κακόβουλους χρήστες και κενά ασφαλείας.
Το biometric security είναι απλώς ένα βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Δημήτρης Σκιάννης
Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι έχουμε
πειστεί ότι οι συσκευές και τα δεδομένα
μας απαιτούν αυξημένη ασφάλεια, για
πολλούς λόγους. Και η βιομετρική ασφάλεια
μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που θα παίξει
θετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση,
αρκεί βέβαια η τεχνολογία να προχωρήσει
περισσότερο ώστε τα standards της να

ανέβουν σε σχέση με σήμερα. Η εποχή των
PINs ίσως να τελειώνει (κάποιες έρευνες λένε
ενδεχομένως και σε μόλις… 5 χρόνια) και
οι κωδικοί του μέλλοντος σίγουρα θα είναι
διαφορετικοί…
Χριστίνα Κιτσάτη
H ασφάλεια θα πρέπει να θεωρείται η
πρωταρχική μέριμνα για τους περισσότερους
χρήστες των προϊόντων της κινητής
τηλεφωνίας και οι εταιρείες θα πρέπει να
δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε
να καταστήσουν τις biometric λειτουργίες
των συσκευών τους απόλυτα ασφαλείς, διότι
πολύ απλά οι hackers καραδοκούν και όπως
έχει αποδειχθεί δυστυχώς βρίσκονται πάντα
ένα βήμα μπροστά. Μπορεί να αργήσει αλλά
σε μερικά χρόνια κατά την προσωπική μου
άποψη, η βιομετρική ασφάλεια θα αποτελεί
το Α και το Ω, για αυτό και σιγά σιγά θα
πρέπει να συνηθίζουμε σε αυτή…
Πέτρος Κυπραίος
Οπωσδήποτε δεν πρόκειται για περιττά
χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν κάποιοι
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αδιαφορούν για την παραπάνω ασφάλεια,
τότε σίγουρα μπορούν να απολαύσουν
την ευκολία. Το ξεκλείδωμα με μόνο
ένα σύντομο άγγιγμα κάνει την εμπειρία
καθημερινής χρήσης πιο θετική. Πιστεύω ότι
σε αυτή τη φάση, οι χρήστες αποτελούν…
test subjects ώστε η τεχνολογία βιομετρικής
να καταφέρει να ωριμάσει. Γι’αυτό
έχουμε τόσα πολλά biometric features
σε ένα smartphone, για να διαπιστωθεί τι
δουλεύει καλά και τι όχι, αλλά και ποια
θα κρατήσουμε τελικά. Μάθαμε π.χ. ότι η
αναγνώριση προσώπου είναι επισφαλής, ο
fingerprint reader στο πίσω μέρος άβολος,
και η ανίχνευση ίριδας χρονοβόρα. Όταν
όμως όλα αυτά φτάσουν στο σημείο να
δουλεύουν γρήγορα και αποτελεσματικά,
δεν θα τίθεται πλέον η απορία αυτού
του μήνα, καθώς θα τα χρησιμοποιούμε
«μηχανικά». Αλλά όπως με κάθε νέα
τεχνολογία, πρέπει πρώτα να υπομείνουμε
την επίπονη φάση των παιδικών ασθενειών.
Η απάντηση λοιπόν είναι… ναι μεν αλλά όχι
ακόμα!
Δημήτρης Θωμαδάκης

ΚΩΔ.
ΚΩΔ.ΤΑΧ.:217064
ΤΑΧ.:7064
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Ολοταχώς για την κοινωνία
του Gigabit με επενδύσεις
Παρά τη θερινή ραστώνη, το επενδυτικό πρόγραμμα των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.
Οι επενδύσεις της Vodafone, προϋπολογισμού 61,4 εκατ. ευρώ, εντάχθηκαν στη
διαδικασία fast track καθώς η διοίκηση προσδοκά ότι θα συμβάλει στη γρηγορότερη
έκδοση αδειών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Άλλωστε η Vodafone από τον Ιούνιο έχει ανακοινώσει ότι, η υλοποίηση δικτύων NGA
πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας για
επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2020 σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και
κινητής, καθώς και αναβαθμίσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Επίσης, ο ΟΤΕ, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματά του, προχωρά με ταχείς ρυθμούς, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τη σύνδεση VDSL σε πάνω από τα μισά ΚΑΦΑΟ για τα
οποία πήρε άδεια από την ΕΕΤΤ λίγους μήνες πριν.
Τη στιγμή μάλιστα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές άλλο ένα 20% έχει ενταχθεί στο
επιχειρησιακό δυναμικό του οργανισμού.
Αυτή η ταχεία αναβάθμιση έδωσε τη δυνατότητα στο Μέγαρο να αποτυπώσει στα
αποτελέσματά του ότι το 89% των νέων σταθερών συνδέσεων εγράφησαν στα μητρώα
του, ανεβάζοντας τον αριθμό των ευρυζωνικών συνδρομητών στα 1.7 εκατομμύρια.
Pas mal!
Τέλος, από την πλευρά της η Wind, στο επενδυτικό πλάνο που έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή, θα καλύψει ως και 500.000 γραμμές ευρυζωνικής πρόσβασης ανά την Ελλάδα.
Η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες οπτικών ινών
(vectoring, super vectoring, G.fast & FttH) ολοκληρώνοντας το επενδυτικό της πλάνο
σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Β. Ξανθάκης
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ΑΚΡΩΣ

Εμπρός στο δρόμο των Gbps

A

ναζωπυρώθηκαν οι συζητήσεις για ευρυζωνική ή DVB-T
παροχή περιεχομένου. Η κάθοδος στις υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης των Vodafone και Wind
έχει δρομολογηθεί από τις αρχές του έτους και αναζητά
δημοφιλές περιεχόμενο ανταγωνιστικό των Cosmote

και Nova. Οι πληροφορίες μας, λένε ότι στο τραπέζι παίζει δυνατά το χαρτί
της αγοράς περιεχομένου από την πλατφόρμα της Nova, κάτι που βέβαια
διαμορφώνει νέες ισορροπίες και εμπορικές συμφωνίες. Για την ώρα, όλοι
μπορεί να το αρνούνται, αλλά κάτι που συνιστά ευκαιρία για όλα τα μέρη δεν
βλέπουμε γιατί θα το άφηναν να περάσει ανεκμετάλλευτο.

Μετά από τους καταναλωτές, σειρά έχουν πλέον
και οι επιχειρήσεις για να ενισχυθούν ώστε να
αποκτήσουν για ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Έτσι η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων σχεδιάζει να διαθέσει κονδύλι
ΕΣΠΑ, ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη δράση
ενίσχυσης της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις, με την ονομασία
Connected Entreprise (CE) αντίστοιχη με αυτή
που έχει δρομολογηθεί για τα φυσικά πρόσωπα
- Superfast Broadband (SFBB).
Φυσικά, παρά τη θέληση των υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας, που θα ήθελαν οι δράσεις
SFBB και CE να ξεκινήσουν στο τέλος του έτους,
υπάρχει η σχετική γραφειοκρατία, η οποία μάλλον θα τραβήξει το όλο θέμα κάπου μέχρι τον
Φεβρουάριο.
Τα καλά νέα είναι ότι το συνολικό ποσό που θα
διατεθεί για τα ευρυζωνικά δίκτυα και αφορά τις
συγκεκριμένες δράσεις, θα αυξηθεί κατά 100
εκατομμύρια φτάνοντας στα 460 εκατ. ευρώ.
Το σίγουρο είναι ότι ο συνδυασμός των δύο δράσεων είναι μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση
που θα λειτουργήσει καταλυτικά για τη διείσδυση
υψηλών ταχυτήτων και νέων υπηρεσιών, όχι μόνο
σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, αλλά κυρίως
στη συνείδηση των Ελλήνων που θα βάλουν σιγά
σιγά τα Gbps στο λεξιλόγιό τους.
Στα μουγκά, αλλά και στα ψιλά λόγω προχωρημένου θέρους, αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής ο Γιάννης

Ταφύλλης.

4

infocom•10•17

Ωστόσο, εμείς δεν αναπαράγουμε τις φήμες
και θα συνεχίσουμε να ανήκουμε στους αισιόδοξους… Ίσως γιατί στα «εσώψυχα» και τις
ισορροπίες του ΨΗΠΤΕ δεν είμαστε τόσο καλά
πληροφορημένοι, ώστε να είμαστε… επαρκώς
«απαισιόδοξοι».

Η απόφασή του μέχρι πρότινος Γενικού
Γραμματέα ανακοινώθηκε στον πρωθυπουργό από τον ίδιο τον κ. Ταφύλλη και ήταν
μάλλον αναπάντεχη, τουλάχιστον για τους
περισσότερους στην αγορά.
Αν και φαίνεται να είναι προσωπική, δεν παύει να
δημιουργεί ερωτηματικά το γεγονός ότι στο ίδιο
ΦΕΚ της 22 Αυγούστου, που αναρτήθηκε η πρωθυπουργική ανακοίνωση για την παραίτηση, ανακοινώνεται ταυτόχρονα και η αντικατάστασή του.
Διάδοχος ο Στέλιος Ράλλης, ο οποίος κατείχε
τη θέση του Ειδικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που επίσης
υπάγεται στο υπουργείο ΨΗΠΤΕ.
Φυσικά, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να πει ότι
ειδικά αυτή την εποχή που η Ψηφιακή Πολιτική
έχει πάρει μπροστά και έχει βρει τη θέση της στην
κυβερνητική ατζέντα, καμία θέση δεν πρέπει να
παραμείνει έστω και για λίγο κενή.
Από την άλλη η άμεση αντικατάσταση, άφησε χώρο
για συζητήσεις σε κάποιους που μιλούν για «αποχώρηση χωρίς συγχώρηση»!

Θα μείνουμε στο γεγονός ότι η ανάληψη των
συγκεκριμένων καθηκόντων από ένα νέο και
φιλόδοξο στέλεχος, θα μπορούσε να είναι
η αφετηρία για ένα νέο σπιντάτο ξεκίνημα.
Καλό το mobile internet και οι υπηρεσίες,
αλλά τι να τις κάνεις χωρίς κινητό.
Έτσι, σκέφτηκαν οι κόκκινοι και αποφάσισαν
να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι της on-site
επισκευής του κινητού.
Γιατί το ARPU και το customer loyalty περνάνε
μέσα από την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τεχνικών θεμάτων.
Με απλά λόγια, ένα κινητό που δουλεύει,
κρατάει και τα έσοδα και τον πελάτη ζωντανό.
Η έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε για
την εταιρεία έδειξε ότι, οι καταναλωτές στην
Ελλάδα αλλάζουν τη συσκευή τους περίπου κάθε
3 χρόνια.
Το τελευταίο έτος, το 31% των καταναλωτών,
χρειάστηκε after-sales service, με το 16% να
χρειάζεται επισκευή…
…ή με άλλα λόγια 1.840.000 συνδρομητές
σε σύνολο 11,5 εκατ. χρειάστηκαν να επισκευάσουν τη συσκευή τους.

για τον δυσβάστακτο δανεισμό της, σε σημείο
απειλής ακόμα και για τη βιωσιμότητά της.

Η Vodafone υπόσχεται ότι η επισκευή ή
η αντικατάσταση της συσκευής γίνεται
σε 24 ώρες από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σε ανταγωνιστικές τιμές.
Επίσης, φανταζόμαστε, ότι στην παροχή της υπηρεσίας θα συνυπολογίζεται το προφίλ του πελάτη
και το value που αυτός έχει για τον δίκτυο.
Φαίνεται λοιπόν ότι ήρθε η ώρα πλέον το
service να θεωρηθεί πραγματική υπηρεσία που
επιστρέφει την επένδυση στο πολλαπλάσιο και
όχι ο «φτωχός συγγενής» ή το αναγκαίο κακό.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι στο συγκεκριμένο
χώρο ασχολούνται με επιτυχία -και με ανάλογα
κέρδη- πολλές μικρές αλυσίδες.
Η Vodafone έχει το brand, έχει το δίκτυο, έχει την
πελατεία και την τεχνογνωσία, οπότε το Express
Repair Service είναι μάλλον είναι μία εξαιρετική επιλογή!
Μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό της από τη
2η φάση της ανάθεσης περιοχών ανάπτυξης
δικτύων νέας γενιάς, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, η Forthnet είχε ήδη
ανακοινώσει ότι θα καταθέσει αίτηση θεραπείας
στην ΕΕΤΤ.
Το έκανε τελικά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση
της ΕΕΤΤ ήταν άδικη και κακώς η συμμετοχή
της απορρίφθηκε.
Οι υπηρεσίες της ΕΕΤΤ είχαν καταλήξει σε αυτή
την απόφαση, εκτιμώντας ότι η εισηγμένη
δεν απέδειξε ικανοποιητικά τη δυνατότητά της
να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε δίκτυα νέας
γενιάς.
Το σκεπτικό ήταν ότι, η εταιρεία στερείται οικονομικής σταθερότητας και εγγυημένης στήριξης

Εκτός από τα χρηματοοικονομικά, κενά εντοπίστηκαν και στο σχεδιασμό που είχε καταθέσει
η εταιρεία. Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής,
το πλάνο κρίθηκε ανεπαρκές, καθώς μεταξύ
άλλων δε λάμβανε υπόψη του την πραγματική
εικόνα.
Τρανταχτό παράδειγμα είναι ότι σε σημεία που
η εταιρεία ζήτησε να αναπτύξει δικό της δίκτυο
κατά 100%, υπήρχε ήδη κάλυψη από τον ΟΤΕ.
Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι λόγοι που οδήγησαν την
ΕΕΤΤ στην απόφαση για τον αποκλεισμό της
Forthnet από την ανάπτυξη NGN, προφανώς
εξακολουθούν να ισχύουν.
Η διοίκηση όμως της εταιρείας στην Κάντζα,
μας έχει κατά καιρούς συνηθίσει σε επικοινωνιακά «πυροτεχνήματα», οπότε η συγκεκριμένη
ενέργεια δεν μας κάνει εντύπωση.
Άλλωστε, ζούμε σε καιρούς, που η δημιουργία
εντυπώσεων και ενδεχομένως απαιτήσεων,
είναι περίπου επιβεβλημένη.
Θυμηθείτε κάποια άλλη εταιρεία η οποία ότι έχανε από την αγορά το διεκδικούσε νομικά.

Πρόσφατα μάλιστα ανακοίνωσε το 3ετές
επενδυτικό πλάνο της για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (FFTx).
Το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕΤΤ και έχει ενταχθεί στο συνολικό σχεδιασμό για την τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη της χώρας.
Το πλάνο προβλέπει την κάλυψη ως και 500.000
γραμμών σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές
ανά την Ελλάδα, αλλά και περιοχές όπου η οπτική
ίνα θα φτάνει ως το σπίτι.
Και για όσους ακούγοντας «3ετές πλάνο», «επενδύσεις στην Ελλάδα» και «συνολικό σχεδιασμό»
έχουν μία αυτόματη αντίδραση δυσπιστίας…
…τους λέμε ότι το έργο είναι ήδη σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί το δίκτυο οπτικών ινών της
εταιρείας στην Καλαμάτα, όπου ήδη λειτουργεί
πιλοτικά η νέα τεχνολογία.

Οπότε όλοι κατανοούν τα κίνητρα της συγκεκριμένης ενέργειας.

Αντίστοιχα έχουν ξεκινήσει τα έργα σε Νέα Σμύρνη,
Καλλιθέα, Δυτική Αττική και Λάρισα ενώ σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες και στο Ηράκλειο
Κρήτης.

Σιγά-σιγά θα πρέπει να ξεχάσουμε την έννοια
του παρόχου κινητής, αφού πλέον πεδίο
δόξης λαμπρό έχει ανοιχθεί για όλους τους
«κινητούς», οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες…
σταθερής ανάπτυξης.

Φέτος επίσης, θα τεθεί σε ισχύ και το κουπόνι
επιδότησης internet για τους φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν ένα σοβαρό κοινό, το οποίο τα χρόνια
της κρίσης έχει γίνει και προσφιλές για προσφορές
από πολλές επιχειρήσεις.

Φωτιά λοιπόν έχουν πάρει οι εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών και μάλιστα αυτή τη φορά
μέσω οργανωμένου σχεδίου και σωστών βάσεων.

Και φυσικά το χορό της σεζόν άνοιξε η IFA, η
οποία θα δώσει τον τόνο στα επερχόμενα MWC
και CES.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται φυσικά και η
Wind, που δείχνει να έχει αγκαλιάσει με πολύ
μεγάλη ζέση την έννοια της ευρυζωνικότητας
νέας γενιάς προσπαθώντας να αλλάξει τις
εμπειρίες μας στο Internet.

Όπως και να έχει, η αγορά βρίσκεται σε αυτή
την περίοδο που μετρά τις δυνάμεις της για την
αναγκαία επανεκκίνηση, σε μία καμπή που
θα λέγαμε ότι δεν κυριαρχεί τόσο η αβεβαιότητα
όσο ένα παρατεταμένο μούδιασμα.
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POINT OF VIEW

His Master’s Voice…
και κάτι παραπάνω!
μας, τον κέρινο κύλινδρο και, λίγα χρόνια μετά, τον δίσκο
φωνογράφου, τους απογόνους του οποίου χαιρόμαστε ως
τις μέρες μας.


Γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος

Από την εποχή του κατάπληκτου μπροστά στην τεχνολογική
πρόοδο σκυλάκου Nipper (έτσι λεγόταν το «μοντέλο» του
ζωγράφου Francis Barrault, που είχε την αρχική έμπνευση
και φιλοτέχνησε τον σχετικό πίνακα) πολύ νερό έχει κυλήσει
στο αυλάκι. Κι από το «His Master’s Voice» φτάσαμε πια
στο vocal interaction, στον (σχεδόν) κανονικό διάλογο με
μία τόση δα «μηχανή», που παίζει το ρόλο του προσωπικού
ψηφιακού βοηθού μας -τη ρωτάμε επί παντός επιστητού και
μας απαντάει, της αναθέτουμε εργασίες που δεν μπορούμε
ή δεν αδειάζουμε να κάνουμε εμείς, της εμπιστευόμαστε
τα μυστικά μας (βλέπε e-payments) και τις επιθυμίες μας
(βλέπε e-table ή e-ticketing) κι ότι άλλο μπορεί να φανταστεί
κάποιος- sky is the limit, που λένε και στο χωριό μου!
Αν μιλάμε για πραγματική ανατροπή, ίσως οι personal
assistants αποδειχθούν τελικά ένα πολύ καλό παράδειγμα:
δε γνωρίζουμε αν η ανάπτυξή τους θα είναι αντίστοιχη εκείνης των smartphones (μην ξεχνάτε πως το iPhone μετράει
μόλις 10 χρόνια ιστορίας!) αλλά μέσα σε ελάχιστα χρόνια
(η πατέντα για την Alexa, την πρώτη διδάξασα, κατατέθηκε
στις 31 Αυγούστου του 2012 από τέσσερις μηχανικούς
της Amazon και η πρώτη συσκευή παρουσιάστηκε δυο
χρόνια αργότερα, όπως αναφέρει ο συνάδελφος George
Anders σ’ ένα ιδιαίτερα διαφωτιστικό, πρόσφατο άρθρο
του, στο Technology Review του MIT) έχει δημιουργηθεί
ένας νέος, ιδιαίτερα δυναμικός τομέας που δείχνει να έχει
τις αναγκαίες προδιαγραφές για να εξελιχθεί στον βασικό
τρόπο αλληλοεπίδρασής μας με τις «έξυπνες» συσκευές
που μας περιβάλλουν.
Είμαι σίγουρος ότι οι παλαιότεροι από εσάς θυμούνται (και
οι νεότεροι όμως μπορεί να το έχετε δει ως μουσειακό
έκθεμα…) τη διάσημη εικόνα (σήμα, στη συνέχεια, πασίγνωστης δισκογραφικής εταιρίας) του σκυλάκου, που ακούει
κατάπληκτος τη φωνή του αφεντικού του όχι από τον ίδιον,
αλλά από ένα «χωνί» φωνογράφου - μίας εμβληματικής
εφεύρεσης που παρουσιάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και
επέτρεψε για πρώτη φορά την εγγραφή και αναπαραγωγή
ήχων σε (και από) κάποιο «ενδιάμεσο», στην περίπτωσή
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Γιατί, ποια άλλη διεπαφή (λέγε με interface) θα μπορούσε να
ελέγξει καλύτερα και απλούστερα όλες αυτές τις συσκευές
από την ανθρώπινη φωνή; Όχι πως είναι κάτι εύκολο, βέβαια
- κάθε άλλο, όμως, διαφορετικό να πληκτρολογείς εντολές
και ερωτήσεις και διαφορετικό να τις λες, σαν να μιλάς σ’
έναν φίλο σου ή στη βοηθό σου (έστω κι αν, στην περίπτωσή
μας, αυτή είναι ψηφιακή). Μάλιστα, όλα δείχνουν πως το
επόμενο βήμα (ή μήπως απλώς συμπλήρωμα του πρώτου;)

θα είναι ο έλεγχος των συσκευών μας με χειρονομίες…
Βέβαια, ό,τι και να πεις, όσα χέρια κι αν κουνήσεις, τίποτα
δεν πρόκειται να γίνει χωρίς την τεχνητή ευφυΐα με την
οποία εφοδιάζονται πλέον συσκευές και συστήματα - σε
μικρές δόσεις, έστω, αλλά αρκετές για να επιτελέσουν την
αποστολή τους, όποια κι αν είναι αυτή. Απαραίτητες είναι,
επίσης, η μηχανική μάθηση, οι τεχνολογίες φωνής (τόσο
για κατανόηση, όσο και για σύνθεση, των bots συμπεριλαμβανομένων) αλλά και τα δεδομένα - άφθονα δεδομένα,
που συγκεντρώνει διαρκώς το σύστημα και «πατάει επάνω
τους» για να βελτιώσει τις επιδόσεις του, τόσο σε ατομικό
(για κάποιον συγκεκριμένο χρήστη και τις συνήθειες του),
όσο και σε γενικό επίπεδο (για περιπτώσεις που αφορούν
στο σύνολο των χρηστών).
Κι όπως θα ανέμενε κανείς, τον πρώτο διδάξαντα, την
Amazon, βιάστηκαν να ακολουθήσουν (λογικά, πρέπει να
δούλευαν όλοι μαζί, παράλληλα, όμως ο Μπέζος τους πρόλαβε με το Echo και το Dot) η Google με το Home/Assistant
και σύντομα η Apple και η Microsoft (άραγε, μετεξελίξεις
των Siri και Cortana σε οικιακές λύσεις;) Το δέλεαρ μέγα:
ο έλεγχος σε τρεις μεγάλες αγορές - των «έξυπνων»
σπιτιών, της ψυχαγωγίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σίγουρα, λοιπόν, θα ακολουθήσουν πολλοί περισσότεροι,
όπως π.χ. η Samsung, που έχει κι αυτή το Bixby της - ειδικά
για την τελευταία, υπάρχει άλλη μια απόδειξη: η εξαγορά
της ελληνικής Innoetics, μικρής αλλά ιδιαίτερα δυναμικής
εταιρίας spin-off του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με πολύ
σημαντικές επιδόσεις σε εφαρμογές text-to-speech που
θεωρούνται απαραίτητες σε τέτοιες εφαρμογές.

Από την άλλη, η πληθώρα των προτάσεων κάνει μεν καλό
στην ανάπτυξη του νέου κλάδου, αλλά (όπως συμβαίνει σε
κάθε καινούριο ξεκίνημα) αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά
με ποιο σύστημα θα επικρατήσει - όπως είναι ευνόητο, κάθε
λύση έχει σήμερα τους δικούς της κανόνες και προδιαγραφές. Το κεφάλαιο διαλειτουργικότητα, που θα διευκόλυνε
τους καταναλωτές στις επιλογές τους, δεν έχει ακόμα
ανοίξει - ή μήπως όχι;
Στις 30 Αυγούστου, οι CEO των Amazon και Microsoft, Jeff
Bezos και Satya Nadella, ανακοίνωσαν πως σύντομα, και πάντως πριν από το τέλος του χρόνου, οι οικιακές βοηθοί τους θα
αρχίσουν να επικοινωνούν η μία με την άλλη και να μοιράζονται
τις δουλειές! Σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές, Alexa και
Cortana θα μιλάνε μεταξύ τους και θα αλληλοσυμπληρώνονται όσον αφορά στις λειτουργίες τους. Για παράδειγμα, οι
χρήστες της Alexa θα έχουν πρόσβαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά της Cortana, όπως η διαχείριση ημερολογίων και
συναντήσεων, email και υπομνήσεων. Αντίστροφα, οι χρήστες
της Cortana θα μπορούν να ζητούν από την Alexa να διαχειριστεί τις «έξυπνες» συσκευές τους, στο σπίτι, να κάνει για
λογαριασμό τους κάποια ψώνια (στο Amazon φυσικά…) και να
αλληλεπιδράσει με κάποια από τις χιλιάδες εφαρμογές που
έχουν ήδη δημιουργηθεί από developers σε όλο τον κόσμο,
βασισμένες στις δυνατότητές της.
Αχ, καημένε Nipper… αν ζούσες σήμερα, όχι μόνο θα άκουγες τη φωνή του αφεντικού σου από το ψηφιακό «χωνί», αλλά
θα άκουγε κι εκείνος το γάβγισμά σου. Για το γλείψιμο, όμως,
μάλλον θα πρέπει να περιμένεις μερικά χρόνια ακόμα, ως
το επόμενο στάδιο της διαδραστικότητας…
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Παναγιώτης Κουρής
Διευθύνων Σύμβουλος Office Line
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι απλώς μια τάση. Είναι μία σειρά δράσεων
που έχουν ως επίκεντρο την καινοτομία και συνδυάζουν τα οφέλη της τεχνολογίας
με την ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας, προκειμένου να συμβάλλουν καταλυτικά σε
κάθε επίπεδο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Η Office Line, με συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπους, έχει
καταφέρει να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της και να
αποτελεί παράδειγμα για όλες τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Κουρής, μιλά στο InfoCom
για τη μακρόχρονη πορεία της Office Line στην αγορά ΤΠΕ, τον καταλυτικό ρόλο
της εταιρείας ως «partner» των επιχειρήσεων στον δρόμο προς την ψηφιοποίηση,
αλλά και για το cloud-based επιχειρηματικό περιβάλλον του αύριο.



Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη

I.C.: Η Office Line δραστηριοποιείται επί 20 σχεδόν χρόνια
στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, επενδύοντας διαρκώς σε ανθρώπους, νέες τεχνολογίες και εξωστρέφεια.
Πείτε μας δυο λόγια γι’αυτή την μακρόχρονη πορεία της
εταιρείας.
Π.Κ.: Η Office Line είναι μία ελληνική εταιρεία παροχής
ολοκληρωμένων λύσεων υποδομών ΙΤ και υλοποίησης εξειδικευμένων έργων πληροφορικής, με 20 έτη παρουσίας
στο χώρο υψηλής τεχνολογίας. Με κύρια χαρακτηριστικά
την πολύχρονη τεχνογνωσία, την εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της σε τεχνολογίες Microsoft και
όχι μόνο, διαθέτει μία ευρεία γκάμα πελατών, από πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου και τραπεζικού
τομέα, καθώς επίσης μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα.
Κοινός παρονομαστής της 20χρονης αυτής πορείας, είναι
ότι σε κάθε εξελικτικό στάδιό της, η Office Line αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της και
κατευθύνει τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία της στην
end-to-end εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών. Θέλουμε να
είμαστε ο προτιμητέος συνεργάτης, όχι μόνο των πελατών
μας, αλλά και των μεγάλων vendors που δραστηριοποιούνται στην αγορά μας και μας εμπιστεύονται τις λύσεις τους,
κάτι που έως τώρα με προσεκτικά βήματα και χτίζοντας σε
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στέρεες βάσεις, το καταφέρνουμε. Με αυτό το δεδομένο, η
Office Line έχει τοποθετηθεί έγκαιρα, καίρια και στρατηγικά
στο πεδίο των υπηρεσιών cloud. Έχουμε εξασφαλίσει τις
περισσότερες Gold πιστοποιήσεις της Microsoft για την
παροχή και κατανάλωση cloud based υπηρεσιών αλλά και
πιο εξειδικευμένων σε περιβάλλον Azure.
I.C.: Ποιες είναι οι λύσεις που παρέχετε ως εταιρεία και
σε ποιο ύφος επιχειρήσεων απευθύνονται;
Π.Κ.: Για να συνοψίσω την επιχειρηματική δραστηριότητα
της εταιρείας, οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς μας επιγραμματικά είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobile security
Business transformation
Public, Private, Hybrid cloud solutions
Business Continuity
Cyber Security solutions
GDPR και Risk matters
Collaboration and SharePoint services
Enterprise support services
Value Added Reseller

Με αυτή την ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως γίνεται αντιληπτό, ο κύριος όγκος των επιχειρήσεων στις οποίες απευ-

Ο δρόμος της
εξωστρέφειας
μπορεί να
αποτελέσει
σημείο
αναφοράς
για πολλές
ελληνικές
εταιρείες.
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τους δομή- δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στο νέο
περιβάλλον και να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα αυτής
της μετάβασης. Το ευχάριστο είναι πάντως, ότι μέρα με τη
μέρα και υλοποίηση με την υλοποίηση, χτίζουμε ένα track
record επιτυχημένων μεταβάσεων επιχειρήσεων σε αυτό το
νέο περιβάλλον. Έτσι, παρατηρούμε ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από την αγορά, στο να εκφράζει ενδιαφέρον
και να αρχίζει να ανταποκρίνεται στα κελεύσματα της εποχής για πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό, βασισμένο
στα πλεονεκτήματα του cloud computing ευρύτερα.

Στην Ελλάδα
υπάρχει τόσο η
ποσότητα, όσο
και η ποιότητα
που μπορεί να
μετατρέψει τη
δυσχέρεια σε
ευκαιρία.

θυνόμαστε, είναι αυτές που επιζητούν τον εκσυγχρονισμό,
όχι μόνο των πληροφοριακών τους συστημάτων, αλλά και
του τρόπου λειτουργίας και απόδοσής τους. Κακά τα ψέματα: ζούμε πλέον στην εποχή της πλήρους ψηφιοποίησης,
της άμεσης μετάδοσης της πληροφορίας από πολλαπλές
πηγές, καθώς και της ανάγκης για άμεση επεξεργασία της,
προκειμένου η επιχείρηση και η ομάδα λήψης στρατηγικών
αποφάσεων εντός αυτής, να μπορεί άμεσα να αναλύει τα
δεδομένα και να λαμβάνει, σημαντικές αποφάσεις. Οι λύσεις
της Office Line και οι πολυδιάστατες πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουν την αμεσότητα, την ασφάλεια, την
ισχυρή επεξεργαστική ισχύ κι εν τέλει τα ζωτικά θεμέλια για
τη σύνθεση μίας σύγχρονης επιχείρησης, που αξιοποιεί τις
τελευταίες τεχνολογίες αιχμής. Όλα αυτά, της προσδίδουν
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
I.C.: Πιστεύετε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί επακριβώς την έννοια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή
τη διαδικασία;
Π.Κ.: Όπως σας προανέφερα, εμείς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις-«πρωταθλητές» του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, που να έχουν την cloud αρχιτεκτονική
βαθιά ριζωμένη στην επιχειρηματική τους κουλτούρα. Δεν
είναι εύκολο εγχείρημα, καθώς αρκετές εταιρείες στη
μετάβασή τους αυτή, είτε δε διαθέτουν τη γνώση και τα
κεφάλαια, είτε έχουν προσκολλήσει σε παλιά legacies και
outdated συστήματα που η εποχή και ο ανταγωνισμός τα
έχουν προσπεράσει. Ρόλος μας λοιπόν είναι να γίνουμε -αν
θέλετε- «ευαγγελιστές» του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες για τους λόγους που είπαμε -ή και για άλλους που έχουν να κάνουν με την εσωτερική
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I.C.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα
της Office Line σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
Π.Κ.: Θεωρώ ότι είναι σαφές πως ο cloud προσανατολισμός
μας και η παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων,
που προσδίδουν πραγματικό business value σε κάθε μέγεθος
επιχείρησης, καθετοποιημένα ή across any industry, μας
καθιστά trusted business partner σε έργα που έχουν στον
πυρήνα τους την cloud αρχιτεκτονική. Γι’ αυτό το σκοπό
έχουμε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και
έχουμε κατευθύνει την τεχνογνωσία μας σε τέτοια επίπεδα
που καλύπτουμε πλήρως κάθε ανάγκη για κάθε επίπεδο
υλοποίησης - και όπως προανέφερα, από μικρά έργα σε
μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέχρι large-scale σύνθετες
και πολυεπίπεδες υλοποιήσεις σε τεράστιους οργανισμούς.
Επομένως, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η βαθιά και
εκτεταμένη τεχνογνωσία μας, που ανάγεται στην 20ετή
εμπειρία μας και η πάντα έγκαιρη -ένα βήμα μπροστά από
τον ανταγωνισμό- εξασφάλιση όλων των προδιαγραφών,
που μας παρέχουν αυτή την τεχνογνωσία και επομένως την
πλήρη operational ικανότητα.
I.C.: Πώς αντιμετωπίσατε τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στην αγορά εν μέσω της
υφεσιακής κατάστασης των τελευταίων ετών;
Π.Κ.: Θωρακιστήκαμε με πείσμα, υπομονή και προσήλωση
στο επιχειρησιακό μας σχέδιο, που ήταν να αποτελέσουμε τον preferred partner για μεγάλο μέρος της ελληνικής
αγοράς, για έργα που αφορούν σε Digital Transformation
με μεγάλες απαιτήσεις, υπό το πρίσμα της πλήρους αξιοποίησης της cloud υποδομής και των πλεονεκτημάτων
που αυτή φέρει σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Μείναμε
λοιπόν επικεντρωμένοι σε αυτό το πλάνο. Παρά την οικονομική δυσπραγία και τις περιορισμένες επενδύσεις σε
πληροφορικά συστήματα, λόγω της οικονομικής ύφεσης
και κυρίως του περιβάλλοντος στασιμότητας και προσμονής για αλλαγή του οικονομικού κλίματος στην αγορά, εμείς είχαμε ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό
γιατί υλοποίηση με την υλοποίηση διαφόρων απαιτητικών
έργων, καταφέραμε έμπρακτα να πείσουμε τους πελά-

τες μας να προβούν σε μία επένδυση που εκτός από τα
οικονομικά οφέλη που μπορεί να τους αποφέρει, δηλαδή
μείωση operational κόστους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα,
μπορεί επίσης να βελτιώσει την καθημερινότητα και την
αποδοτικότητά τους. Αυτό είναι για εμάς το cloud και αυτό
αναγνωρίζει σ’ εμάς η αγορά: την προστιθέμενη αξία που
μπορούμε να προδώσουμε στην καθημερινή λειτουργία της
επιχείρησης, να την καταστήσουμε σύγχρονη, λειτουργική,
ευέλικτη, ανταγωνιστική…
I.C.: Πώς βλέπετε την πορεία του κλάδου ICT στην Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια; Εσείς ως Office Line, πώς τοποθετείστε σε αυτό το τοπίο; Ποια είναι τα σχέδιά σας;
Π.Κ.: Πιστεύω ότι ο κλάδος ICT στη χώρα μας είναι «καταδικασμένος» να ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις που

πλέον έρχονται πολύ γρηγορότερα και γίνονται κομμάτι της
καθημερινότητάς μας, απ’ότι στο παρελθόν. Δείτε τριγύρω
σας: οι ανάγκες που προκύπτουν διαρκώς για αυξημένη
συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών -φορητών και σταθερών- με πληροφορικά συστήματα, ενώ κινούμαστε πια προς
περιβάλλοντα Internet of Things, καθώς και η ανάγκη για
επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων που προκύπτουν
από αυτή την μετάβαση, νομίζω οδηγούν και την ελληνική
αγορά ICT σε νέα μονοπάτια. Ωστόσο, όλη η βιομηχανία που
κινείται στην κατεύθυνση του Internet of Things πρέπει να
κατανοήσει επαρκώς ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων
σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να «μεταφράζονται» στην
επιχειρηματική πραγματικότητα καθημερινά ως business
value. Θα πρέπει να συμβαδίσει αυτή η εκτόξευση των
δεδομένων με την πραγματική επιχειρησιακή ανάγκη και
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τη σωστή επεξεργασία και ανάλυσή τους, προκειμένου
να οδηγήσει σε τέτοιες επιχειρησιακές αποφάσεις που
αποτυπώνουν «αξία» στις επιχειρήσεις. Στο τέλος της ημέρας πρέπει η επιχείρηση να βγει κερδισμένη μέσα από τις
αποφάσεις της. Εμείς θα της διαθέσουμε όλα τα εργαλεία
-από cloud υποδομές, μέχρι business intelligence, artificial
intelligence και support services. Ωστόσο μην ξεχνάμε ότι
operational technology και information technology πρέπει
να «παντρευτούν» στην πράξη, για να δώσουν αξία στην
επιχείρηση. Εκεί λοιπόν τοποθετούμαστε, ως Office Line,
προκειμένου να δώσουμε αυτή την πραγματική αξία στην
επιχείρηση. Και φυσικά, κοιτάμε και εκτός συνόρων. Σε
αυτό το σημείο να αναφέρω ότι έχουμε ήδη υλοποιήσει
έργα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Μέσης
Ανατολής και προσβλέπουμε σε περαιτέρω επέκταση, όπου
δηλαδή διαβλέπουμε πραγματικές ευκαιρίες και πρόσφορο έδαφος για σύναψη νέων συνεργασιών. Ο δρόμος της
εξωστρέφειας μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς
για πολλές ελληνικές εταιρείες και δεν σας κρύβω πως
το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί επιδίωξή μας. Μέσα
στο δύσκολο οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα,
είναι εφικτό οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και
να διαπρέψουν στο εξωτερικό. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως
στην Ελλάδα υπάρχει τόσο η ποσότητα, όσο και η ποιότητα
που μπορεί να μετατρέψει τη δυσχέρεια σε ευκαιρία. Με την
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κατάλληλη οργάνωση, τη σοβαρή και άρτια δουλειά, πολλές
από τις ελληνικές εταιρείες που θα το τολμήσουν, έχω
την πεποίθηση πως θα διακριθούν στις διεθνείς αγορές,
ειδικά στο κομμάτι των υπηρεσιών και της τεχνολογίας,
αν μείνουν προσηλωμένες στον στόχο τους: να παρέχουν
πάντα προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους.
I.C.: Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε δυο λόγια για
τις πολλές πιστοποιήσεις και τα βραβεία που έχετε λάβει ως εταιρεία, από το σύνολο σχεδόν των στρατηγικών
συνεργατών σας. Για ποιο από αυτά είστε περισσότερο
περήφανοι και για ποιον λόγο;
Π.Κ.: Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008
για τις υπηρεσίες της και διαθέτει πληθώρα Gold Microsoft
πιστοποιήσεων για την παροχή των cloud και on-premise
υπηρεσιών της. Ανάλογες πιστοποιήσεις διαθέτουμε επίσης από άλλες κορυφαίες εταιρείας τεχνολογίας, όπως HP,
Dell, IBM, Cisco, Citrix, Veeam κ.ά. H εταιρεία τον Μάιο του
2017 βραβεύτηκε στην κατηγορία “Lifetime Customer Value
in Azure” -στο πλαίσιο των Microsoft Excellence Awards
(Microsoft Summit 2017)- όπου αναγνωρίστηκε ως ο συνεργάτης με τη μεγαλύτερη επιρροή στη χρήση και κατανάλωση cloud υπηρεσιών, που βασίζονται στην πλατφόρμα
Microsoft Azure. Αυτή η διάκριση είναι αρκετά σημαντική
για εμάς καθώς αποδεικνύει ότι η Office Line, με τη βαθιά

Επιδιώκουμε να
δημιουργήσουμε
επιχειρήσεις «πρωταθλητές»
του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού.

εμπειρία της, τοποθετείται από τη Microsoft στην κορυφή
του οικοσυστήματος των συνεργατών της, με πιστοποιημένη επάρκεια στις καινοτόμες cloud λύσεις και υπηρεσίες
της. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’αυτή την κατάκτηση,
όπως και για το βαθμό τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι
μηχανικοί μας και πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε ήδη

κατακτήσει θα εξακολουθεί να μας χαρακτηρίζει και στο
μέλλον: να είμαστε ο ιδανικός business συνεργάτης που
αποπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια για κάθε επιχείρηση
που επιζητά business value κι ενδοεταιρικό εκσυγχρονισμό,
υιοθετώντας στον επιχειρησιακό τους πυρήνα cloud λύσεις
και συναφή αρχιτεκτονική.

Παναγιώτης Κουρής
Ο Παναγιώτης Κουρής γεννήθηκε στην Αθήνα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του,
εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Πληροφορικής Office Line ΕΠΕ, η οποία το
2009 μετατράπηκε σε ΑΕ, οπότε και ανέλαβε την εταιρεία ως Διευθύνων Σύμβουλος
έως και σήμερα, καθιστώντας την ως μία εδραιωμένη ελληνική εταιρεία παροχής
ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής με 20 έτη παρουσίας στο χώρο υψηλής
τεχνολογίας.
Είναι κάτοχος πληθώρας πιστοποιήσεων από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τεχνολογίας και έχει λάβει
μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια ως βασικός ομιλητής. Με την εμπειρία 18 ετών στο χώρο υψηλής τεχνολογίας, καθώς επίσης με την ενεργή συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση απαιτητικών έργων
Πληροφορικής, θεωρείται αυθεντία στις νέες τεχνολογίες και στο σχεδιασμό πρωτοποριακών επιχειρηματικών
λύσεων.
Παράλληλα, με την ιδιότητα του CIO, συμμετέχει ανελλιπώς στα ετήσια παγκόσμια συνέδρια της Microsoft
(Microsoft Inspire / USA) και με την πολυετή τεχνογνωσία και τις ηγετικές του ικανότητες, η Office Line σήμερα
κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών υλοποίησης έργων Πληροφορικής, διαθέτοντας μία ευρεία
γκάμα πελατών, καθώς επίσης τις υψηλότερες πιστοποιήσεις της Microsoft.
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Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
των Πραγμάτων
ΙοΤ 101


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα

Φανταστείτε συσκευές που μπορούν να δέχονται και
να επεξεργάζονται σήματα, να εκτελούν πράξεις και
εφαρμογές για τις ανάγκες μας. Φανταστείτε και αυτές
οι συσκευές, υπολογιστές δηλαδή, να βρίσκονται σε
κάθε πιθανό σημείο, φανεροί ή κρυμμένοι, «ενσωματωμένοι», σε αντικείμενα της καθημερινότητάς μας, όπως
για παράδειγμα τις συσκευές και τα έπιπλα του σπιτιού
και του γραφείου μας, στα διάφορα μέσα μεταφοράς, σε
δημόσιους χώρους και υποδομές, στον εξοπλισμό και τις
εγκαταστάσεις εργοστασίων.
Σε ποια αντικείμενα και σε ποια σημεία; Ανάλογα με τις
ανάγκες τις δικές μας σαν καταναλωτές ή αυτές των επιχειρήσεων, μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε την κατάσταση
λειτουργίας συσκευών, την τοποθεσία αντικειμένων, να
μπορούμε να ελέγχουμε εξ αποστάσεως τη λειτουργία
μηχανισμών που βρίσκονται μέσα σε μηχανήματα ή ακόμα
και να ρυθμίζουμε όλες αυτές τις διαδικασίες ώστε να
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γίνονται αυτόματα, χωρίς τη δική μας παρέμβαση. Τα
αντικείμενα, και κατ’επέκταση διάφορες οντότητες, π.χ.
τμήματα επιχειρήσεων, γραμμές παραγωγής εργοστασίων, δωμάτια κτιρίων, δρόμοι, γραφεία κλπ., μπορούν
να επικοινωνούν μεταξύ τους και να προσαρμόζουν τη
λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες μας.
Αυτό είναι το όραμα του Διαδικτύου των Πραγμάτων Internet of Things (IoT).
Έχουμε διαβάσει πολλές φορές για τα υποσχόμενα
οφέλη του ΙοΤ, όπως και αναρίθμητες προβλέψεις για
αριθμούς συνδεδεμένων αντικειμένων στην τάξη των 10
ψηφίων. Το ενδιαφέρον όμως δε βρίσκεται ούτε στην
υπόσχεση για αυτοματοποίηση των πάντων χάρη στο
ΙοΤ, ούτε στα δισεκατομμύρια(;) των διασυνδεδεμένων
συσκευών.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δραστηριότητα των εταιρειών που χρησιμοποιούν το ΙοΤ και σε αυτές που υλοποιούν

φόρμα.
Αξιοσημείωτα είναι και τα μεγέθη που σχετίζονται με
εταιρείες που προσφέρουν εφαρμογές και πλατφόρμες
ΙοΤ:
Η ΙΒΜ επένδυσε 4 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία κέντρου με αποκλειστικό αντικείμενο το ΙοΤ στο
Μόναχο, ενώ έχει αφιερώσει 4 χρόνια και έχει επενδύσει
3 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της
εργασίας 1.500 επιστημόνων, μηχανικών, στελεχών, κ.λπ.
για την ανάπτυξη του Watson.

-ή «παράγουν»- ΙοΤ. Ας ρίξουμε τώρα μία ματιά σε μερικά
επιτεύγματα του ΙοΤ, όπως τα καταγράφουν άνθρωποι
αυτών των εταιρειών.
• Βιομηχανικές εταιρείες που υιοθετούν λύσεις ΙοΤ, μπορούν και πραγματοποιούν παραδοσιακές διαδικασίες
όπως ο έλεγχος ποιότητας, με 5% βελτιωμένη αποδοτικότητα, μειώνοντας ως και 20% τα ελαττωματικά τελικά
προϊόντα - κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση
εκατομμυρίων ευρώ.
• Αναφορικά με την περίφημη προγνωστική συντήρηση
-predictive maintenance- οι μεγαλύτερες εταιρείες που
προσφέρουν αυτή την εφαρμογή ΙοΤ, καταγράφουν μείωση του κόστους των πελατών τους μέχρι και 10%.
• Επίσης, μπορούν και τηρούν με μεγαλύτερη επιτυχία
τους περιβαλλοντικούς όρους και επιτυγχάνουν ακολούθως βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 5%.
• Οι εμπορικές εταιρείες καταφέρνουν και βελτιώνουν τη
γνώση του πελατολογίου τους κάτι που μεταφράζεται σε
20% αύξηση πωλήσεων, 10% αύξηση πιστών πελατών και
70% αύξηση της συχνότητας ψηφιακής αλληλεπίδρασης
με αυτούς.
• Οι δημοτικές αρχές και οι φορείς αποκεντρωμένης διοίκησης καταφέρνουν και εξοικονομούν μερικά εκατομμύρια από τους ετήσιους προϋπολογισμούς για τη διαχείριση δραστηριοτήτων όπως η αποκομιδή σκουπιδιών,
η συντήρηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης, δημόσιων
υποδομών, όπως δρόμοι, πάρκα, parking, κ.λπ.
• Από την προσφορά έξυπνων διασυνδεδεμένων προϊόντων, οι εν λόγω εταιρείες καταγράφουν μείωση κλήσεων από πελάτες για παράπονα κατά 70%.
• Ασφαλιστική εταιρεία που προσφέρει ασφάλιση κτιρίων εξοικονόμησε 100.000 δολάρια με τη δυνατότητα
έγκαιρης πρόβλεψης διαρροών χάρη στους αισθητήρες
υγρασίας και θερμοκρασίας που ήταν εγκατεστημένοι
στα κτίρια και επικοινωνούσαν δεδομένα σε ΙοΤ πλατ-

Η SAS μαζί με 300 εργαζομένους της εδώ και 3 χρόνια
αναπτύσσουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα μπορούν
να επεξεργάζονται δεδομένα ΙοΤ στην πλατφόρμα που
προσφέρουν ως σύστημα στατιστικής επεξεργασίας
δεδομένων -τα περίφημα data analytics- και χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών και κλάδων, από την
τραπεζική μέχρι τη βιομηχανία και την ενέργεια.
Άλλες καθιερωμένες εταιρείες πληροφορικής που εισάγουν προϊόντα-λύσεις τα οποία μπορούν και επεξεργάζονται δεδομένα ΙοΤ, γνωρίζουν ανάπτυξη τουλάχιστον 10%
και ο ρυθμός βαίνει αυξανόμενος.
Αυτά τα ποσοτικά μεγέθη είναι πράγματι ενδεικτικά των
δυνατοτήτων του ΙοΤ. Συνεπώς, ευκαιρίες υπάρχουν.
Ωστόσο, τα παραπάνω δεν αποτελούν κανόνα, ούτε είναι
εύκολο να επιτευχθούν. Η υιοθέτηση μίας λύσης ΙοΤ ή
προσφορά μίας εφαρμογής ΙοΤ, προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών εταιρειών και επαγγελματιών,
απαιτεί χρόνο για το σχεδιασμό, την πιλοτική δοκιμή, την
υλοποίηση και την ανάπτυξη. Μιλώντας με διάφορους
επαγγελματίες, έχοντες σχετική εμπειρία, η αδιαμφισβήτητη παρατήρηση είναι ότι για την πλειονότητα των
εταιρειών, ακόμα και των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών
του κόσμου, η υλοποίηση έργων ΙοΤ προχωρά αργά ή δεν
προχωρά καθόλου. Θα καταπιαστούμε με αυτό, σε μελλοντικό άρθρο. Προέχει να φωτίσουμε τα βασικά σημεία.
Ξεκινώντας, θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για τη
λεγόμενη «λύση ΙοΤ», δηλαδή τα κομμάτια εκείνα από τα
οποία αποτελείται μία εφαρμογή του ΙοΤ και την καθιστά
χρήσιμη σε έναν χρήστη - κυρίως μία εταιρεία (δεν θα
μιλήσουμε για χρήστες του ΙοΤ με την έννοια των ιδιωτών
καταναλωτών).
Η λύση ΙοΤ λοιπόν, αποτελείται από μία σειρά τεχνολογικών επιπέδων, το καθένα από τα οποία μπορεί να
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αποτελείται από διαφορετικά τεχνολογικά συστήματα. Πιο
συγκεκριμένα, πρόκειται για τα επίπεδα του εξοπλισμού, τα οποία είναι κατά βάση οι αισθητήρες μέτρησης
των μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν -θερμοκρασία,
επιτάχυνση, ήχος, κ.λπ.- οι διάφοροι επενεργητές που
μπορούν να δέχονται και να εξάγουν σήματα σε συσκευές
-προκαλώντας την κίνηση κάποιου μηχανισμού, καθώς
και ο εξοπλισμός που επιτρέπει τη διασύνδεση- κεραίες,
πύλες, μετασχηματιστές, κ.λπ. Έπειτα, είναι τα διάφορα
συστήματα που μπορούν να παράγουν δεδομένα προς
αξιοποίηση της εφαρμογής ΙοΤ. Παραδείγματα συστημάτων που «γεννούν» τα ΙοΤ δεδομένα είναι το πληροφορικό σύστημα μίας εταιρείας διαχείρισης αποθηκών,
το οποίο στέλνει δεδομένα στην ΙοΤ πλατφόρμα για
την κατάσταση της αποθήκης, προκειμένου αυτά να
συνδυαστούν με τα αντίστοιχα δεδομένα ΙοΤ από το
δίκτυο διανομής. Άλλα παραδείγματα ΙοΤ δεδομένων
είναι ο κατάλογος παραπόνων και σχολίων των πελατών
στα social media, στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας
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και στο φυσικό κατάστημα. Το επόμενο τεχνολογικό
επίπεδο αποτελείται από τα συστήματα τηλεπικοινωνιών που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση των αντικειμένων
και την αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με αυτά. Οι
περισσότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσφέρουν
πλατφόρμες διαχείρισης συνδεσιμότητας για εφαρμογές
ΙοΤ, οι οποίες μπορούν να «μιλούν» σε διαφορετικούς
τύπους συσκευών (modules), με διαφορετικούς τρόπους
(πρότυπα) και κανόνες (πρωτόκολλα). Η υλοποίηση ενός
έργου ΙοΤ απαιτεί απαραίτητα τη συνεργασία όλων αυτών
των επιπέδων.
Συνεπώς, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι το ΙοΤ δεν
αποτελεί έναν συγκεκριμένο τύπο τεχνολογίας, αλλά
ένα σύνολο τεχνολογικών επιπέδων, στο καθένα από το
οποία υπάρχει ανεπτυγμένο οικοσύστημα κατασκευαστών
και προμηθευτών.
Η δυνατότητες μεγιστοποίησης της αξίας που αποκομίζει
μία εταιρεία από ένα έργο ΙοΤ προκύπτουν συνοπτικά στα
εξής τρία επίπεδα:

• Στην αύξηση των εσόδων μέσω της απόκτησης νέων
πελατών, χάρη στην προσφορά επιπλέον προϊόντων /
υπηρεσιών.
• Χάρη στη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων / υπηρεσιών, κατά τρόπο τέτοιο που να τους αποδίδει νέες
ιδιότητες, είτε για παράδειγμα καθιστώντας τα «έξυπνα», είτε πιο προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες
του κάθε καταναλωτή, ακόμα και διασυνδεδεμένα με τον
κατασκευαστή, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο είναι σε
θέση να «παρακολουθεί» τη χρήση τους, να προσφέρει
υπηρεσίες συντήρησης και αντικατάστασης στους πελάτες, έγκαιρα και με χαμηλότερο κόστος γι’ αυτόν.
• Στην εξοικονόμηση πόρων ή και τη μείωση του κόστους
που προκύπτουν από τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κάθε είδους επιχειρησιακής διαδικασίας, στη βάση ότι κάθε διαδικασία που
απαιτεί την επένδυση περιορισμένων πόρων μπορεί να
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης γνώσης για την εξέλιξη
και του ακριβέστερου ελέγχου στην εκτέλεση αυτής.

Το ΙοΤ, όσο και αν παρουσιάζεται σαν μία «εξωτική»
τεχνολογία, δεν παύει να αποτελεί μία επιχειρηματική
ευκαιρία-παράθυρο σε ένα νέο πεδίο επενδύσεων
για την οικονομία, τις υπάρχουσες εταιρείες και τους
τολμηρούς επιχειρηματίες που θέλουν να καινοτομήσουν.
Ως τέτοιο λοιπόν, θα πρέπει να ιδωθεί και κάτω από το
πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελλάδας, της
δομής οικονομίας της, της φύσης και των σχεδιασμών
των εταιρειών τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα μας.
Οι ευκαιρίες για την Ελληνική αγορά δεν εντοπίζονται
μόνο στην πλευρά της υιοθέτησης του ΙοΤ αλλά και σε
αυτή της προσφοράς εφαρμογών, υπηρεσιών και λύσεων
στην Ευρωπαϊκή και γενικότερα την παγκόσμια αγορά. Εξ
άλλου, ο κλάδος της τεχνολογίας είναι εξ ορισμού ένας
δυναμικός και φιλικός στην καινοτομία χώρος, που ευνοεί
την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την ανοιχτότητα και
τη συνεργασία.
Η συγκυρία ευνοεί μικρές, καινοτόμες και κυρίως
εξειδικευμένες εταιρείες να ξεκινήσουν στην αγορά του
ΙοΤ. Οι άνθρωποι που θα τις στελεχώσουν μπορούν να
προέρχονται από τις εδραιωμένες εταιρείες τεχνολογίας
ή και τηλεπικοινωνιών, να είναι καταρτισμένοι ερευνητές πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων και στελέχη
επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της ανάδυσης της λεγόμενης «οικονομίας
της γνώσης», καθώς και του κύματος τεχνολογιών
πληροφορικής, οι οποίες απαιτούν μικρά αρχικά κεφάλαια
επένδυσης και στις οποίες το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό είναι καταρτισμένο, οι ευκαιρίες των υπαρχόντων και
νέων εταιρειών να δραστηριοποιηθούν στο παγκόσμιο οικοσύστημα του ΙοΤ είναι πολλές, και κρίνοντας από τους
προϋπολογισμούς μεγάλων καθιερωμένων πολυεθνικών
για τα εν λόγω έργα και επενδύσεις, έχουν εξαιρετικά
θετικές προοπτικές.
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DT @ IFA

Δοκιμή 5G από Deutsche Telekom
και Huawei
Στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της IFA 2017

Το δίκτυο της Deutsche Telekom στη Γερμανία είναι έτοιμο
για το 5G. Το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας στο Βερολίνο,
ξεκίνησε τη λειτουργία του με σύνδεση 5G, προσφέροντας
ταχύτητα πάνω από 2 Gbps και χαμηλή καθυστέρηση 3
miliseconds μέσω της συχνότητας των 3,7 GHz. Τροφοδοτούμενο από τον εξοπλισμό της Huawei που χρησιμοποιεί
τις προδιαγραφές 3GPP για 5G NR (new radio), η εφαρμογή
σε εμπορικές περιοχές είναι η πρώτη στην Ευρώπη και σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στην παγκόσμια ανάπτυξη
του 5G.
Όπως δήλωσε η Claudia Nemat, μέλος του ΔΣ τεχνολογίας
και καινοτομίας της DT: «Το 5G NR είναι καίριο για τις συ-
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νεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των πελατών
μας, που μεγαλώνουν σταθερά με όλο και περισσότερες
δικτυακές συνδέσεις. Αυτό το επίτευγμα μας, δείχνει τη
βιωσιμότητα του σχεδίου μας να προσφέρουμε μία νέα και
ανώτερη εμπειρία χρήσης».
Ο Huimin Zhu, αντιπρόεδρος του τμήματος 5G της Huawei,
είπε: «Ως μακρόχρονοι συνεργάτες, η DT και η Huawei συνεργάστηκαν και τώρα στην επιτυχή δοκιμή εξοπλισμού 5G
NR σε πραγματικές συνθήκες, με βάση τα τελευταία πρότυπα
3GPP R15. Αυτό το επίτευγμα τονίζει τις δυνατότητες του
εξοπλισμού 5G NR να καλύπτει τις ανάγκες των παρόχων
για νέες επιχειρηματικές προοπτικές προς τους τελικούς

χρήστες. Η Huawei είναι αισιόδοξη ότι η συνεργασία της με τη
DT μπορεί να προετοιμάσει πλήρως το δρόμο για τη διάθεση
υπηρεσιών 5G NR στην Ευρώπη μέχρι το 2020, χάρη στις
προσπάθειες προτυποποίησης του 3GPP».
Η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες, στο κέντρο του
Βερολίνου, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και λογισμικό της
Huawei, βασίζεται στο 5G πριν τα τελικά πρότυπα, που ακολουθεί στενά το παγκόσμιο πρότυπο 3GPP για το λεγόμενο
«μη αυτόνομο new radio». Με αυτό το mode του 5G NR για το
ενισχυμένο mobile broadband (eMBB), σημαίνει ότι η σύνδεση
βασίζεται στο LTE ενώ οι πάροχοι 5G NR χρησιμοποιούνται
για την ενίσχυση των ταχυτήτων και τη μείωση της καθυστέρησης. Έτσι, το 5G NR θα υλοποιηθεί με την εξέλιξη του 4G
LTE ως βάση για ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων περιοχών.

Οι προδιαγραφές αυτού του συστήματος θα ολοκληρωθούν
μέχρι τον Δεκέμβριο ως τμήμα της έκδοσης 15 του 3GPP.
Το 5G NR έχει χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό για
τις ανάγκες μέσης συχνότητας των 6 GHz των εφαρμογών
5G, που απαιτούν υποστήριξη φορητότητας, κάλυψη μεγάλων
περιοχών, όπως επίσης ταχύτητες πολλαπλών gigabits και
χαμηλή καθυστέρηση της τάξης των miliseconds. Όπως είπε
ο Bruno Jacobfeuerborn, chief technology officer της DT: «Με
αυτό το επίτευγμα σε πραγματικές συνθήκες, η DT κάνει το
πρώτο σημαντικό βήμα προς τη λειτουργία δικτύου 5G. Όταν
οριστικοποιηθεί το πρότυπο, θα το θέσουμε σε δοκιμαστική
φάση το 2018 ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος για ευρύτερη διαθεσιμότητα σε εμπορικές περιοχές, και την προσφορά συσκευών στην αγορά, όταν αυτές κυκλοφορήσουν».
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solutions

SAP: νέες λύσεις IoT και
υπηρεσίες Leonardo Innovation
Στο πλαίσιο του συνεδρίου SAP Leonardo Live

Η SAP παρουσίασε πρόσφατα τις νέες λύσεις Internet of
Things (IoT) του συστήματος ψηφιακής καινοτομίας SAP
Leonardo, κατά τη διάρκεια του φετινού SAP Leonardo Live,
του παγκόσμιου ετήσιου συνεδρίου της εταιρίας για την επίδειξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών, όπως
το IoT. Η SAP επίσης ανακοίνωσε την έναρξη της παροχής
τριών νέων υπηρεσιών SAP Leonardo Innovation Services,
που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις εταιρίες να συνδέσουν
τις νέες προσφερόμενες τεχνολογίες με τις πραγματικές
τους ανάγκες ώστε να μειώσουν τους χρόνους απόδοσης
αξίας. Οι τεχνολογίες που καλύπτουν οι νέες υπηρεσίες
SAP Leonardo Innovation Services περιλαμβάνουν εκτός
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άλλων το Internet of Things (IoT), το machine learning, τα
analytics, τα big data και το blockchain.

Νέες λύσεις ΙοΤ
Ως μέρος του συστήματος ψηφιακής καινοτομίας SAP
Leonardo, οι νέες λύσεις ΙοΤ της SAP εκμεταλλεύονται τις
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Big Data και των analytics,
τις δυνατότητες του SAP Cloud Platform να συνδέει ανθρώπους, αντικείμενα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και
καινοτόμες τεχνολογίες όπως το machine learning ώστε να
δώσουν τη δυνατότητα για την εφαρμογή ΙοΤ και Industry 4.0,
στρατηγικών στην ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα, την ψηφιακή

τεχνογνωσία των επαγγελματιών πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων της SAP για να ξεκινήσουν ένα ταξίδι
καινοτομίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Οι πελάτες
έχουν πρόσβαση σε ειδικούς, όπως σχεδιαστές, αναλυτές
μετασχηματισμού επιχειρησιακών διαδικασιών, στελέχη με
τεχνογνωσία σε διαφορετικούς κλάδους και συμβούλους τεχνολογίας. Τέλος, ένας «innovation coach» για κάθε πελάτη
λειτουργεί σαν καθοδηγητής αλλά και σαν μια πηγή γνώσης
για τη χρήση των εργαλείων που προσφέρει η SAP.

παραγωγή και τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού.
Οι νέες λύσεις περιλαμβάνουν τα:
• SAP Leonardo IoT Bridge
Ένα προσαρμόσιμο ψηφιακό κέντρο εντολών που δίνει
στους operation managers πλήρη ορατότητα σε όλες
τις λειτουργίες, αλλά και τη δυνατότητα να δρουν σε
πραγματικό χρόνο.
• SAP Global Track and Trace
Μία λύση με βάση το cloud για ενοποιημένο εντοπισμό
αντικειμένων και παρακολούθηση διεργασιών σε όλο το
εύρος μιας επιχειρησιακής διαδικασίας.
• SAP Leonardo IoT Edge
Μία πλατφόρμα λογισμικού που ενώνει υπολογιστικές διαδικασίες, αποθήκευση πληροφοριών και επιχειρησιακά
δεδομένα δια μέσου του cloud με «έξυπνες» συσκευές
που όμως δεν είναι συνδεδεμένες με το data center μιας
επιχείρησης, προκειμένου να πετυχαίνει επιχειρησιακή
απόδοση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
• SAP Digital Manufacturing Insights
Μία κεντρική πλατφόρμα με βάση το cloud για τη διαχείριση της απόδοσης παραγωγής, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη ορατότητα στις παραγωγικές διαδικασίες,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για τη βελτίωσή τους.
• SAP Asset Manager
Μία mobile εφαρμογή με βάση το cloud για τη διαχείριση
στοιχείων ενεργητικού, αποθεμάτων και διαδικασιών
συντήρησης και ασφάλειας.

SAP Leonardo Innovation Services
Επίσης, οι νέες υπηρεσίες SAP Leonardo Innovation
Services που ανακοίνωσε η SAP παρέχουν στους πελάτες
της τη δυνατότητα να εξερευνούν καινοτόμες τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα και διαδικασίες στο πλαίσιο
της πορείας τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πριν
αποφασίσουν σχετικά με το ποια λύση της SAP καλύπτει
καλύτερα τις ανάγκες τους. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να
συνδυάσουν διάφορα εργαλεία, τεχνολογίες, αλλά και την

Οι πελάτες της SAP μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα από
τις τρεις εκδοχές των υπηρεσιών SAP Leonardo Innovation
Services εκείνη που καλύπτει καλύτερα τις δικές τους ανάγκες:
• SAP Leonardo Innovation Services, express edition
Παρέχει γρήγορη ενσωμάτωση προκαθορισμένων
εφαρμογών ΙοΤ όπως για παράδειγμα η «ζωντανή» παρακολούθηση στοιχείων ενεργητικού για καταναλωτικά
προϊόντα, ή η on-demand 3D εκτύπωση ανταλλακτικών
για το χώρο της βιομηχανικής παραγωγής. Με αυτή την
υπηρεσία ο πελάτης μπορεί να εφαρμόσει τις αντίστοιχες λύσεις και να τις προσαρμόσει στις ανάγκες του
σε λιγότερο από 8 εβδομάδες, μειώνοντας δραστικά το
χρόνο απόδοσης των νέων τεχνολογιών.
• SAP Leonardo Innovation Services, open innovation
edition
Βοηθά τους πελάτες να δημιουργήσουν μία νέα λύση
που είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές επειχειρησιακές τους απαιτήσεις, από την αρχική σύλληψη της
ιδέας μέχρι τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου της νέας
εφαρμογής μέσα σε 9 εβδομάδες. Αυτό το πακέτο υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση στο SAP Cloud
Platform για θέματα καινοτομίας. Επίσης υποστηρίζει τη
στενή συνεργασία μέσα από το Digital Design Zone, μία
ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού η οποία διασφαλίζει ότι
ο πελάτης βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο κάθε σταδίου
καινοτομίας.
• SAP Leonardo Innovation Services, enterprise edition
Επεκτείνει τις παροχές του προηγούμενου πακέτου
υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες να δημιουργήσουν παράλληλα πολλές διαφορετικές λύσεις που
καλύπτουν τις δικές τους ειδικές απαιτήσεις. Πέρα
από την πρόσβαση στα SAP Cloud Platform και Digital
Design Zone, το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει και ενημερωτικές συνεδρίες, αλλά και πρόσβαση στο χώρο επιδείξεων SAP Leonardo Innovation
Services, όπου οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν
παραδείγματα χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών αλλά
και προσομοιώσεις ενοποιημένων επιχειρησιακών
διαδικασιών.
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GIGABIT

Ταχύτητες LTE έως 1,07 Gbps
στη Βόρεια Αμερική
Με συνεργασία μεταξύ Ericsson,
Qualcomm και Verizon

H Verizon, η Ericsson και η Qualcomm Technologies, θυγατρική
της Qualcomm, έσπασαν το φράγμα του 1 Gigabit. Οι τρεις
εταιρείες προχώρησαν σε ένα καινοτόμο επίτευγμα χωρίς προηγούμενο στον τομέα τους: με εμπορικές δικτυακές υποδομές
και προϊόντα πυριτίου πέτυχαν ταχύτητες 1,07Gbps (gigabit ανά
δευτερόλεπτο) στην κατερχόμενη ζεύξη, χρησιμοποιώντας το
μόντεμ Snapdragon X20 LTE της Qualcomm, το οποίο είναι το
πρώτο μόντεμ που έχει παρουσιαστεί στην αγορά και υποστηρίζει ταχύτητες LTE κατηγορίας 18. Οι ταχύτητες αυτές, οι
οποίες επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια εργαστηριακής δοκιμής
της Ericsson, αποτελούν κομμάτι της συνεχούς εξέλιξης της
τεχνολογίας LTE.
Η επίτευξη της ταχύτητας των 1,07 Gbps ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση για Gigabit LTE με τη βοήθεια της τεχνολογίας LAA (License Assisted Access). Επίσης σημαντικό είναι
το γεγονός ότι η ταχύτητα των 1,07 Gbps κατέστη δυνατή με
χρήση τριών μόνο φορέων φάσματος FDD (Frequency Division
Duplex με χωριστές συχνότητες μετάδοσης και λήψης) στα
20MHz, επιτυγχάνοντας νέα επίπεδα αποδοτικότητας φάσματος για εμπορικές συσκευές και δίκτυα. Αυτά τα επίπεδα
αποδοτικότητας θα καταστήσουν δυνατή την παροχή εμπειριών
της τάξης του 1 Gigabit σε περισσότερους πελάτες, ενώ
παράλληλα θα οδηγήσουν σε νέες καινοτομίες ασύρματης
τεχνολογίας.
Οι τρεις εταιρείες πέτυχαν την ταχύτητα-ορόσημο του 1,07
Gbps χρησιμοποιώντας 12 ταυτόχρονες ροές LTE, οι οποίες επιτρέπουν έως και 20% αύξηση των μέγιστων ρυθμών
μετάδοσης δεδομένων και της χωρητικότητας, με αντίστοιχη
βελτίωση των μέσων ταχυτήτων. Οι υψηλές αυτές ταχύτητες
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κατέστησαν δυνατές με χρήση της πλατφόρμας Ericsson Radio
System και του λογισμικού LTE της εταιρείας, σε συνδυασμό
με μια δοκιμαστική κινητή συσκευή βασισμένη στο μόντεμ
Snapdragon X20 LTE.
Στο εργαστήριο, οι ταχύτητες των 1,07 Gbps επιτεύχθηκαν
με χρήση όλων των συνδυασμών αδειοδοτημένων ζωνών
φάσματος με:
• 12 ροές LTE με συνάθροιση φορέων φάσματος FDD 3
κυψελών.
• ΜΙΜΟ 4×4 ανά φορέα φάσματος (Μultiple Ιn, Μultiple Οut
ή πολλαπλής εισόδου - πολλαπλής εξόδου), με χρήση
πολλαπλών κεραιών στον εξοπλισμό της κυψέλης και στις
συσκευές των πελατών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της
ταχύτητας των δεδομένων.
• Διαμόρφωση QAM 256 ανά φορέα φάσματος, η οποία δίνει
τη δυνατότητα στις συσκευές πελατών και στο δίκτυο να
ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών με μεταφορά
περισσότερων bits δεδομένων σε κάθε μετάδοση, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των ταχυτήτων δεδομένων.
Ο Fredrik Jejdling, επικεφαλής της επιχειρηματικής μονάδας
Business Area Networks της Ericsson, δήλωσε: «Η Ericsson
εργάζεται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με στόχο τη
βελτίωση της εμπειρίας του τελικού χρήστη και την ανάπτυξη
νέας λειτουργικότητας και εξέλιξης με μεγαλύτερη αποδοτικότητα φάσματος LTE. Η επίτευξη ταχύτητας 1,07 Gbps σε
συνεργασία με την Verizon και την Qualcomm Technologies
με χρήση εμπορικά διαθέσιμου chipset αποτελεί σημαντικό
ορόσημο στον δρόμο προς το 5G.»
Ο Mike Finley, Senior Vice President και Πρόεδρος της
Qualcomm Βόρειας Αμερικής, Qualcomm Technologies Inc.,
δηλώνει: «Η Qualcomm Technologies ήταν πάντα πρωτοπόρος
στην προώθηση της τεχνολογίας Gigabit LTE στον κλάδο. Η
συνεργασία μας με την Verizon και την Ericsson μας επέτρεψε
να υπερβούμε για πρώτη φορά το όριο ταχύτητας του 1 Gigabit
με το μόντεμ μας Snapdragon X20 LTE. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στον δρόμο προς το 5G το οποίο θα επιτρέψει
την αύξηση της μέσης ταχύτητας για όλους τους χρήστες
και θα οδηγήσει σε νέες, συναρπαστικές εμπειρίες για τους
καταναλωτές.»

SPYWARE

Αυξημένη χρήση της
στεγανογραφίας από hackers

Απόκρυψη κλεμμένων πληροφοριών μέσα σε
εικόνες

Ενώ οι ερευνητές της Kaspersky Lab ανέλυαν πολλαπλές
εκστρατείες ψηφιακής κατασκοπείας και ψηφιακών εγκληματιών, εντόπισαν μια νέα, ανησυχητική τάση: οι κακόβουλοι
χάκερ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τακτική της
στεγανογραφίας (ψηφιακή έκδοση μιας αρχαίας τεχνικής
απόκρυψης μηνυμάτων μέσα σε εικόνες) με στόχο την
απόκρυψη των ιχνών της κακόβουλης δραστηριότητας τους
σε έναν υπολογιστή που έχει δεχτεί επίθεση. Ένας αριθμός
λειτουργιών κακόβουλου λογισμικού που στοχεύουν στην
ψηφιακή κατασκοπεία και πολλά παραδείγματα κακόβουλου
λογισμικού που δημιουργήθηκαν για να κλέψουν οικονομικές
πληροφορίες έχουν πρόσφατα εντοπιστεί να αξιοποιούν
την τεχνική αυτή.
Όπως διαπιστώθηκε σε μια τυπική στοχευμένη ψηφιακή επίθεση, ένας φορέας απειλής, όταν βρισκόταν στο εσωτερικό
του δικτύου που δεχόταν επίθεση, θα αποκτούσε πρόσβαση
και στη συνέχεια θα συνέλεγε πολύτιμες πληροφορίες για
να μεταφερθεί αργότερα στον command & control server.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αποδεδειγμένες λύσεις
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ασφάλειας ή επαγγελματικές αναλύσεις ασφάλειας είναι
σε θέση να εντοπίσουν την παρουσία του φορέα απειλής
στο δίκτυο σε κάθε στάδιο μιας επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της εκδιήθησης. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι το κομμάτι της εκδιήθησης συνήθως αφήνει
ίχνη, για παράδειγμα συνδέσεις σε άγνωστη διεύθυνση IP ή
σε IP που βρίσκεται σε μαύρη λίστα. Ωστόσο, όταν πρόκειται
για επιθέσεις που χρησιμοποιείται στεγανογραφία, η ανίχνευση της εκδιήθησης δεδομένων γίνεται μια πραγματικά
δύσκολη υπόθεση.
Σε αυτό το σενάριο, οι κακόβουλοι χρήστες εισάγουν τις
πληροφορίες που πρέπει να κλαπούν ακριβώς μέσα στον
κώδικα μιας ασήμαντης οπτικής εικόνας ή αρχείου βίντεο
που στη συνέχεια αποστέλλονται στον C & C. Επομένως,
είναι απίθανο ένα τέτοιο γεγονός να μπορούσε να πυροδοτήσει συναγερμούς ασφάλειας ή τεχνολογία προστασίας
δεδομένων. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά την τροποποίηση
από τον εισβολέα, η ίδια η εικόνα δεν θα αλλάξει οπτικά
και το μέγεθός της και οι περισσότερες άλλες παράμετροι
επίσης δεν θα μεταβληθούν και συνεπώς δεν προκαλούν
ανησυχίες. Αυτό καθιστά την στεγανογραφία μια προσοδοφόρα τεχνική για τους κακόβουλους φορείς, όταν πρόκειται
να επιλέξουν τον τρόπο απομάκρυνσης δεδομένων από ένα
δίκτυο που έχει δεχτεί επίθεση.
Τους τελευταίους μήνες, οι ερευνητές της Kaspersky Lab
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις
ψηφιακής κατασκοπείας που έκαναν χρήση της τεχνικής
αυτής. Πιο ανησυχητικά, η τεχνική υιοθετείται επίσης ενεργά και από τους τακτικούς ψηφιακούς εγκληματίες, όχι
μόνο από φορείς ψηφιακής κατασκοπείας. Οι ερευνητές
της Kaspersky Lab έχουν δει ότι χρησιμοποιούνται σε αναβαθμισμένες εκδόσεις Trojan, συμπεριλαμβανομένων των
Zerp, ZeusVM, Kins, Triton και άλλων. Οι περισσότερες από
αυτές τις οικογένειες κακόβουλου λογισμικού στοχοποιούν
γενικά χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το τελευταίο θα μπορούσε να
είναι ένα σημάδι της επικείμενης μαζικής υιοθέτησης της
τεχνικής από δημιουργούς κακόβουλου λογισμικού και ως
αποτέλεσμα γενικά αυξημένη πολυπλοκότητα ανίχνευσης
κακόβουλου λογισμικού.
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TRANSFORM

Έρευνα της SAP για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό
Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει
σημαντική πρόκληση

Απαραίτητο και αναγκαίο, παρ’όλο που ακόμα δεν έχουν
προσδιορίσει την στρατηγική που θα ακολουθήσουν, θεωρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οι εταιρείες προκειμένου να εφοδιάσουν τους εργαζομένους τους με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στον
μετασχηματισμό. Αυτό είναι το πόρισμα που προκύπτει από
το δεύτερο μέρος της έρευνας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και της SAP. Με τίτλο «Δεξιότητες που
οδηγούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» η έρευνα συνέλεξε δεδομένα από 116 διαφορετικές επιχειρήσεις ΙΤ
σε 18 χώρες.
Η αρχική έρευνα που διεξήχθη το 2015 έδειξε πως το 53%
των συμμετεχόντων ένιωθε πως το προσωπικό της εταιρείας στην οποία εργάζονταν δεν κατείχε τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το
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2017 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε ποσοστό 64%. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία
αναπτύσσεται η καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας και
η συνεχώς αυξανόμενη γνώση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την πάροδο του χρόνου, τα στελέχη των
επιχειρήσεων ανέπτυξαν καλύτερη αίσθηση για τις δεξιότητες που χρειάζονται στην εταιρεία τους, αλλά και ποιες
από αυτές είναι διαθέσιμες.
Παρ’όλο που το 90% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνονται ότι
ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εν γένει εταιρικής στρατηγικής, στοχευμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων γίνεται σπάνια από
τις εταιρείες. Μόλις το 16% των ερωτηθέντων είχε συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή είχε αντιληφθεί μια πρόσληψη με σκοπό την ενδυνάμωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για να μπορέσει να διαμορφωθεί πλήρως η μετάβαση στο ψηφιακό μέλλον της εταιρείας. Υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους για τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται. Για την μεγιστοποίηση της
απόδοσης της εταιρικής ψηφιοποίησης οι εταιρείες πρέπει
να δουλέψουν μαζί με τους εργαζομένους τους, ώστε να
τους μεταφέρουν την κατάλληλη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες που εκείνοι χρειάζονται για γίνει η μετάβαση με ομαλό τρόπο.
Σε συνεργασία με το European Research Center for
Information Systems (ERCIS) η SAP διεξάγει έρευνα για
να αναδείξει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές που οι εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα πλάνο βασισμένο στις γνωστικές ανάγκες των
εργαζομένων το οποίο θα εμπεριέχει συστηματικές προσλήψεις και θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καταγράφηκε ως πολύ σημαντικός παράγοντας για
την αναβάθμιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους. Το
πλάνο αυτό, με την στήριξη μιας διοίκησης με προσανατολισμό την μόρφωση, θα περιέχει δραστηριότητες ικανές να
διαμορφώσουν μια κουλτούρα εκπαίδευσης μέσα στην εταιρεία η οποία θα ενεργοποιήσει τους εργαζόμενους προς
την συνεργασία και θα τους δημιουργήσει την ανάγκη για
συνεχόμενη μάθηση.

FIBER

Wind Fiber to the Home

Νέα εμπειρία Internet φέρνει η οπτική ίνα
ως το σπίτι

Νέα εμπειρία Internet, με ταχύτητες που κατά περίπτωση θα
αγγίζουν το 1 Gbps, δημιουργεί η WIND με την ανάπτυξη του
ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών υπέρυψηλών ταχυτήτων.
Το μεγάλο τεχνολογικό και κατασκευαστικό έργο είναι σε
εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί το δίκτυο οπτικών ινών
στην Καλαμάτα, όπου ήδη λειτουργεί πιλοτικά η νέα τεχνολογία. Αντίστοιχα έχουν ξεκινήσει τα έργα σε Νέα Σμύρνη,
Καλλιθέα, Δυτική Αττική και Λάρισα ενώ σύντομα θα αρχίσουν
οι εργασίες και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Οι υποδομές νέας γενιάς στις περιοχές κάλυψης θα αξιοποιούν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες και συγκεκριμένα:
• Fiber to the Curb (FttC): τοποθέτηση ίνας μέχρι την
καμπίνα (ΚΑΦΑΟ), όπου μετά η υπηρεσία δίνεται με το
υπάρχον καλώδιο χαλκού ως τον τελικό χρήστη.
• Fiber to the Building (FttΒ): τοποθέτηση οπτικής ίνας
μέχρι το κτίριο, όπου μετά η υπηρεσία δίνεται με τον
υπάρχοντα χαλκό από το ισόγειο ως το κάθε σπίτι.
• Και τέλος, Fiber to the Home (FttH): τοποθέτηση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι και τον τελικό χρήστη.

Το τριετές πλάνο της WIND
για τις οπτικές ίνες
Έχοντας οικονομική ευρωστία, υψηλή τεχνογνωσία και επικεντρωμένη στρατηγική, η WIND επενδύει συστηματικά στα
δίκτυα νέας γενιάς, τόσο στην κινητή όσο και σταθερή.
Το 3ετές επενδυτικό πλάνο της WIND για την ανάπτυξη
δικτύου οπτικών ινών (FFTx) που έχει εγκριθεί και από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
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αφορά στην κάλυψη ως και 500.000 γραμμών σε επιλεγμένες
γεωγραφικές περιοχές ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές όπου η οπτική ίνα θα φτάνει ως το σπίτι
του χρήστη.
Οι υποδομές νέας γενιάς που θα δημιουργηθούν στις περιοχές αυτές θα αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες
οπτικών ινών και είναι μέρος του 5ετούς επενδυτικού πλάνου
της WIND Ελλάς για NGA σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία,
ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της WIND σε
όλη την Ελλάδα είναι ένα μεγαλόπνοο έργο που θα δημιουργήσει μία νέα εμπειρία Internet με εντυπωσιακές δυνατότητες
τόσο για τους απλούς χρήστες όσο και τις επιχειρήσεις: υπέρυψηλές ταχύτητες, σταθερότητα, μεγάλη χωρητικότητα που
υποστηρίζει όλα τα είδη video streaming όπως 4K TV & VR.
Ο Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας & B2B της
WIND, Αντώνης Τζωρτζακάκης τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης οπτικών ινών: «Η ανάγκη γρήγορης ευρυζωνικής
πρόσβασης πυροδοτεί έναν δεύτερο γύρο επενδύσεων σε
σύγχρονες υποδομές που οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και της
ποιότητας παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισμό
και την οικονομία. Η κατασκευή του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών αποτελεί μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού
της Ελλάδας. Η WIND συμβάλει καθοριστικά προς αυτήν την
κατεύθυνση με το συγκεκριμένο έργο.»
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SOCI-TECH

Αναδυόµενες Τεχνολογίες
και Κοινωνίες

Ήταν το προπέρσινο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ του
Davos (Φεβρουάριος 2016) το οποίο έβαλε για τα καλά στην
ατζέντα τον όρο της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης.


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
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Ήταν η εποχή του µεγάλου µεταναστευτικού κύµατος στα
σύ-νορα της Ευρώπης, τότε που είχαµε αρχίσει να συζητάµε
για το επερχόµενο δηµοψήφισµα στο Ηνωµένο Βασίλειο, και
τότε που όλοι µιλούσαν σκωπτικά για τις εσωκοµµατικές
εκλογές των δύο µεγάλων αµερικανικών κοµµάτων, χωρίς
κανείς να λογαριάζει ότι λίγους µήνες µετά ο κόσµος ασχολείται ακόµα µε το Brexit και την επικαιρότητα που τόσο γενναιόδωρα γε-µίζει ο Αµερικανός πρόεδρος Donald Trump.
Ενάµιση χρόνο µετά, οι -εκ των υστέρων- αναλύσεις για το
νέο γενναίο κόσµο της τεχνολογικής επανάστασης και του
νέου κύµατος της παγκοσµιοποίησης δίνουν και παίρνουν.
Ως 4η Βιοµηχανική ή Τεχνολογική Επανάσταση περιγράφονται όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, οι
οποίες εξελίσ-σονται µε τέτοιο τρόπο, που καταφέρνουν
και γεννούν τελεί-ως νέους τεχνολογικά και επιστηµονικά
τοµείς, όπως είναι το λεγόµενο “∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων”, το ”Gene Editing”, το “Additive Manufacturing”, το

“3D Printing”, τις “Έξυπνες Πόλεις”, τα “Έξυπνα Εργοστάσια”, την “Επαυξηµένη Πραγ-µατικότητα” και φυσικά την “Τεχνητή Νοηµοσύνη”. Επίσης δηµιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες µε νέα χαρακτηριστικά, µετεξελίσσοντας τη βιοµηχανική παραγωγή εν γένει. Οι εξελίξεις αυτές αναφέρονται ως “Επανάσταση” καθώς αναµένεται να µεταλλάξουν ριζικά όχι µόνο τους τεχνολογικούς τοµείς στους οποίους αναφέρονται, αλλά και την ανθρώπινη αντίληψη για την τεχνολογία, τις ίδιες τις δυνατότητες του ανθρώπου, τις ατοµικές µας συνήθειες, τις
κοινωνίες και τη λειτουργία τους. Με αυτόν ακριβώς τον
καταιγιστικό τρόπο περιγράφονται συνήθως στον Τύπο
και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης οι υπό εξέλιξη και οι
επερχόµενες ανακατατάξεις οι οποίες εκπορεύονται από
τον κόσµο της τεχνολογίας στην καθη-µερινότητά µας.
Αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο της δουλειάς µου,
στην προσπάθεια να καταλάβω και να διασταυρώσω όλα
όσα θέλουν οι εταιρείες τεχνολογίας να γνωρίζουµε γι’αυτές, ως επιχειρήσεις και ως προς την προσφορά των προϊόντων τους, µπορώ να επιβεβαιώσω πως πολλά από όσα
µεταδίδονται θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν µε κριτική
διάθεση - αν όχι µε δυσπιστία.

Μερικά παραδείγµατα και
παρατηρήσεις:
• κόσµος των εταιρειών τεχνολογίας δείχνει να αγνοεί
παντελώς ότι ενώ η τεχνολογική πρόοδος είναι ασταµάτητη και σαρωτική, εν τούτοις η αποδοχή και η εφαρµογή
της τεχνολογίας από τους ανθρώπους έχει όρια και δεν
κινείται κατ’ανάγκη γραµµικά µε την πρώτη. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσµα το «φούσκωµα» των ήδη αξιοθαύµαστων
τεχνολογικών επιτεύγµατων στο δηµόσιο διάλογο, στη
διαµόρφωση αντίστοιχων «φουσκωµένων» εταιρικών
στρατηγικών, εκστρατειών προώθησης και marketing, κάτι
που µέσα στη σφαίρα των social media και του διαδικτύου
«φουσκώνει» ακόµα περισσότερο τις προσδοκίες, και άρα
αυξάνει ακόµα περισσότερο το ρίσκο να µη συµβαδίζει η
εφαρµογή που κάνουν οι άνθρωποι µε την ανάπτυξη της
τεχνολογίας.
• Ειδική αναφορά αξίζει στη λεγόµενη «οικονοµία διαµοιρασµού». Η αναδυόµενη Sharing Economy, όπου «η µεγαλύτερη εταιρεία τουριστικών καταλυµάτων δεν έχει κανένα
κατάλυµα στην ιδιοκτησία της (πρόκειται για το AirBnb)»,
ή το παρόµοιο µοντέλο που αναδύεται στην αυτοκίνηση µε
εταιρείες τύπου Car2Go, κ.λπ., όπου ο χρήστης «νοικιάζει» το µέσο µεταφοράς, χωρίς να το κατέχει, αναδύεται
σαν το προσφιλέστερο µοντέλο κατανάλωσης της νέας
γενιάς καταναλωτών, ταξιδιωτών, επιχειρηµατικότητας.
Η φιλοσοφία στην οποία όλα αυτά εδράζονται είναι ότι ο
καταναλωτής στο τέλος της ηµέρας ενδιαφέρεται για την
αποτελεσµατικότερη ικανοποίηση της ανάγκης του και όχι
το αν θα κατέχει το σπίτι, τη µηχανή, το αυτοκίνητο, κ.λπ.
Αλλά το αν θα µπορεί να διαµένει και να µετακινείται. Η
τελειοποίηση δε, επέρχεται µε τη δυνατότητα που δίνουν
τα νέα τεχνολογικά µέσα ώστε όλα τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες να είναι κοµµένα και ραµµένα στις προσωπικές
ανάγκες και προτιµήσεις του κάθε καταναλωτή. Πως γίνεται αυτό; Σαν αποτέλεσµα ανάλυσης των τεράστιου όγκου
δεδοµένων που οικειοθελώς µοιράζουµε ως χρήστες των
κινητών εφαρµογών, στα social media, στις κοινοποιήσεις
επισκέψεων µας σε διάφορες τοποθεσίες, κ.λπ. Το ερώτηµα όµως κατά πόσο µας ενδιαφέρει ο τελικός σκοπός της
κατανάλωσης και όχι αυτός της επιθυµίας αυτής καθαυτής
δεν έχει απαντηθεί - ίσα ίσα σύντοµα θα αρχίσει να τίθεται.
Πίσω από αυτή την παραδοχή που φαίνεται να κάνουν όλες
οι σύγχρονες στρατηγικές των εταιρειών τεχνολογίας,
παραγωγής προϊόντων, κ.λπ., βρίσκεται η ερµηνεία των
ανθρώπινων επιθυµιών ως επιθυµίες για κατανάλωση και
µόνο, καθώς και η υπερ-δυνατότητα αυτές οι επιθυµίες να
προσδιοριστούν επακριβώς και επαρκώς.
• Εξαιτίας του ορυµαγδού διακίνησης δεδοµένων που η
νέα πραγµατικότητα επιβάλλει σε άτοµα, εταιρείες και

κράτη,η δυνατότητα διατήρησης µίας ιδιωτικής σφαίρας
φαντά-ζει όλο και πιο δύσκολη. Ένα παράδειγµα από
το χώρο των λεγόµενων «Έξυπνων Σπιτιών» και του
∆ιαδικτύου των Πραγµάτων (ΙοΤ): αν και τα µέλη µίας
οικογένειας συµφωνούν µε τους όρους χρήσης ενός
συστήµατος «έξυπνης θέρµανσης», και άρα επιτρέπουν
στο σύστηµα να αναγνωρίζει πότε είναι κάποιος στο σπίτι,
δε σηµαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να επιτρέψουν
στο σύστηµα να γνωρίζει και να καταχωρήσει πόσα άτοµα
αποτελούν την οικογένεια και πότε αυτά είναι στο σπίτι.
Τι είδους δεδοµένα δίνω, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά
και τι µπορεί να κάνει µε αυτά, όσο προφανή ζητήµατα
κι αν ακούγονται, εν τούτοις δεν έχουν επιλυθεί ακόµα
συλλογικά στις νοµοθεσίες µας.
Αυτά είναι µόνο µερικά από τα πολλά παραδείγµατα που αποτελούν τις νέες προκλήσεις για τον επιχειρηµατικό κόσµο της
τεχνολογίας, αλλά κι εµάς ως καταναλωτές και ως πολίτες.
Αδιαµφισβήτητα, ο επιχειρηµατικός κόσµος βρίσκεται αντιµέτωπος µε µία σειρά δοκιµασιών, στις οποίες θα πρέπει να
αντα-ποκριθεί όχι µόνο µε την παθητική πρόσληψη των νέων
µέσων και αλλαγών, αλλά και την ενεργητική διαµόρφωση
αυτών. Από την πλευρά των πολιτών, υπάρχει µπροστά µας
ένα ολόκληρο φάσµα ανεξερεύνητων πεδίων της επιστήµης,
της γνώσης και της τεχνολογίας, και θα πρέπει να είµαστε
σε θέση, ατοµικά και συλλογικά, ν’αφοµοιώσουµε τη φύση
και την έκταση τους, και να διαδραµατίσουµε ρόλο στο πώς
τα επιτεύγµατα αυτά διαχέονται στις κοινωνίες µας, στο πώς
ενσωµατώνονται στις οικονοµίες µας, πώς λειτουργούν προς
όφελος µας και τελικά ποιο είναι αυτό το όφελος µας στη νέα
πραγµατικότητα.
Τελικά, είναι η θρυλούµενη τεχνολογική επανάσταση µία
φούσκα; Απαντώ πως όχι. Επισηµαίνω όµως ότι εκλείπει
η κατανόηση και η συνειδητοποίηση των απειλών και των
ευκαιριών.
Το ζητούµενο λοιπόν είναι να είµαστε όχι µόνο καταναλωτές αλλά και δηµιουργοί. Να έχουµε λόγο στο πώς
διαµορφώνο-νται τα νέα τεχνολογικά µέσα, αφού φυσικά έχουµε θελήσει και καταφέρει να τα κατανοήσουµε.
Η στήλη αυτή θα καταπιαστεί µε τα θέµατα των λεγόµενων
«Αναδυόµενων Τεχνολογιών», που συµπεριλαµβάνουν το
∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (Internet of Things ή συνοπτικά
ΙοΤ), τις «έξυπνες υπηρεσίες», το Blockchain, τα Big Data
και τα Data Analytics, τις Έξυπνες Πόλεις και τα Έξυπνα
Εργοστάσια, και µε άλλους όρους που κατακλύζουν τον κόσµο
µας, προσπαθώντας να συµβάλει στην καλύτερη κατανόησή
τους, επιχειρώντας να προσεγγίσει τις ευκαιρίες και τις
απειλές που προκύπτουν µε κριτική αλλά και σφαιρική µατιά
και µε σηµείο αναφοράς τις δυνατότητες της χώρας µας και
των ανθρώπων της.
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SEVEN X

Για να κρατήσεις τα πράγματα
όπως είναι, πρέπει να αλλάξεις
τα πάντα!
Ψηφιακές δεξιότητες και νεανική
επιχειρηματικότητα…
Η έννοια της επιχειρηματικότητας αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη.
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την ανάληψη ρίσκου
και την ικανότητα σχεδιασμού, με στόχο την αξιοποίηση
επιχειρηματικών ευκαιριών. Η δημιουργία μίας φυσικής
συνέχειας, από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα,
είναι επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ
απαιτεί συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής
κοινότητας και της πολιτείας. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί
παγκοσμίως, απέδειξαν ότι προγράμματα επιχειρηματικότητας οδηγούν στη δημιουργία περισσότερων startup
επιχειρήσεων με μεγάλα ποσοστά βιωσιμότητας, όπως για
παράδειγμα το egg με ποσοστό άνω του 60%.

Startup “market”

Κάθε μήνα, πρόσωπα της επικαιρότητας αποκρίνονται σε 7 λέξεις - αφορμές που τους δίνει
το InfoCom, με κύριο άξονα την τεχνολογία και
όχι μόνο… Σε αυτό το τεύχος, συνομιλήτρια
του Γιάννη Ριζόπουλου είναι η Διευθύντρια
του Προγράμματος egg - enter.grow.go, Ρούλα
Μπαχταλιά.


Γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος
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Οι προτάσεις που υποβάλλονται κάθε χρόνο στο egg καλύπτουν καίριους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό
επιχειρείν, οι τεχνολογίες & εφαρμογές πληροφορικής, η
βιοτεχνολογία, οι υπηρεσίες υγείας κ.ά. Σημαντική αύξηση
συμμετοχών σημειώθηκε φέτος στους τομείς του τουρισμού
και FinTech, που μαζί με τον ευρύτερο κλάδο των ΤΠΕ
αποτελούν τους κύριους πυλώνες στην ελληνική βιομηχανία, και βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της
τράπεζας Eurobank. Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν
την ωριμότητα των νέων επιχειρηματιών να κατανοούν τις
διεθνείς τάσεις της αγοράς και τη στόχευση σε διαφορετικά
πελατειακά κοινά.

Ανεργία και Brain Drain
Η φυγή των ικανών νέων στο εξωτερικό αφαιρεί τη δυνατότητα στη χώρα να παράξει υπεραξία, ενώ η ανεργία υποδαυλίζει την κοινωνική συνοχή και αποτρέπει την ανάπτυξη.
Έχοντας βιώσει για 10 χρόνια μία νέα κατάσταση, είμαστε
πλέον πεπεισμένοι πως η ευκαιρία των νέων να εργαστούν
στο εξωτερικό έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιό-

τητες εφαρμόζοντας νέες πρακτικές, να επανεπενδύσουν
το κεφάλαιο γνώσης τους και να εγκαθιδρύσουν μία νέα
επιχειρηματική κουλτούρα που θα δώσει ώθηση στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, θα χρηματοδοτήσει νεοφυείς
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και θα σπείρει νέες αξίες στην
επιχειρηματικότητα. Το brain circulation είναι απαραίτητο με
στόχο είτε την επιστροφή των άξιων ανθρώπων στη χώρα
μας ή την ανάγκη για συνέργειες, ακόμη κι αν ο τόπος
διαμονής είναι το εξωτερικό. Στο egg, ο νέος διεθνοποιημένος κύκλος φιλοξενεί 34 startup εταιρείες, όπου στελέχη
μερικών εξ αυτών διαμένουν στο εξωτερικό και παράγουν
υπεραξία στην Ελλάδα.

γνωμικό εκφράζει το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου,
καθώς τίποτα δεν θυμίζει τον πλουραλισμό του παρελθόντος. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα δεδομένα,
που δεν πρόλαβε να διδαχθεί η ώριμη επιχειρηματικότητα. Η
νέα γενιά επιχειρηματιών, όμως, γνωρίζει ότι για να κρατήσεις τα πράγματα όπως είναι, πρέπει να αλλάξεις τα πάντα
και να επιδείξεις αντοχή και ανθεκτικότητα. Να τολμάς το
καινούριο, να αγαπάς αυτό που χτίζεις και να ανατρέπεις
τα δεδομένα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των νεοφυών
επιχειρήσεων σήμερα, έχοντας κατά νου ότι η ενσυναίσθηση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ…

Mentoring και networking

Η ευχή μου είναι να δούμε περισσότερες γυναίκες σε
θέση ευθύνης στη βιομηχανία της πληροφορικής και της
τεχνολογίας, αλλά και στον ευρύτερο χώρο των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τους άλλους τομείς του STEM.
Οι επιλογές που έχει μία γυναίκα όσον αφορά στις σπουδές
τεχνολογίας είναι πολλές, και ευρήματα διεθνών ερευνών
έχουν δείξει πως οι γυναίκες που εργάζονται ή διοικούν
σε εταιρείες καινοτομίας μπορούν να έχουν καλύτερη
ισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους.
Στο egg alumni, στο σύνολο των 60 εταιρειών, 25 γυναίκες
βρίσκονται σε θέση ευθύνης, κάτι που δηλώνει ότι αξίζει
να είμαστε αισιόδοξοι για την περαιτέρω ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας.

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης,
επιτάχυνσης και συνεργασίας πρέπει να προσφέρει μία
σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, με στόχο
την αλλαγή νοοτροπίας, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη. Στο egg, περισσότερες από 61 συνέργειες έχουν ήδη
δημιουργηθεί μεταξύ των 132 επιχειρηματικών ομάδων και
στους 5 κύκλους egg μέχρι σήμερα. Καθοριστικό ρόλο στη
βιωσιμότητα των startup εταιρειών παίζει η συμβουλευτική
καθοδήγηση από καταξιωμένες προσωπικότητες σε όλο
το φάσμα των κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι έχουν
εμπειρία, επιχειρηματικό υπόβαθρο και διάθεση να προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη, να εμψυχώσουν και
να υποδείξουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι νέοι επιχειρηματίες.

Προκλήσεις και ευκαιρίες
Το egg είναι αρωγός σε δύο βασικές κατευθύνσεις: τη
χρηματοδότηση και την ανάπτυξη εν δυνάμει πελατειακής
βάσης. Μέσω του προγράμματος εξωστρέφειας, περισσότερες από 15 startup ταξίδεψαν φέτος σε Αμερική, Ευρώπη
και Μέση Ανατολή για την ανάπτυξη τεχνολογικών και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, και την επιχειρηματική τους
διασύνδεση. Επιπλέον, η ανάδειξη τους σε πλατφόρμες
εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως αυτή του exportgate,
δείχνει ξεκάθαρα τη στόχευση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη
και εξωστρέφεια. Έμπρακτη απόδειξη, τόσο η επίσκεψη του
πρόεδρου & διευθύνοντος συμβούλου της Fairfax Financial
Holdings, Prem Watsa, στο egg με στόχο να συναντήσει
στελέχη των νεοφυών επιχειρήσεων, όσο η συνεχής παρουσία προσωπικοτήτων από την ακαδημαϊκή, επενδυτική
και επιχειρηματική κοινότητα.

Δεινόν το καινοτομείν…
Ο θεατρικός συγγραφέας Zarco Petan είπε «σε ότι αφορά
στο παρελθόν είμαι αισιόδοξος», και συμφωνούμε πως το

Make a wish…

Η Ρούλα Μπαχταλιά είναι Διευθύντρια του προγράμματος egg - enter.grow.go. Το πρόγραμμα egg,
μία πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
της Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia, είναι ένας από τους πιο
επιτυχημένους επιχειρηματικούς επιταχυντές
στην Ελλάδα, ο οποίος στοχεύει στη στήριξη της
νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας. Η Ρούλα Μπαχταλιά έχει 25ετή πορεία
στην ανάπτυξη & διοίκηση ομάδων & καναλιών
πωλήσεων, στον ευρύτερο χώρο των νέων τεχνολογιών, ενώ έχει σημαντική επαγγελματική
εμπειρία σε τεχνικές marketing & στρατηγικής
ανάπτυξης νέων αγορών. Είναι κάτοχος Master
σε Business Administration από το Bath University,
είναι πιστοποιημένη από το CIM (Char tered
Institute of Marketing), από το IPMA (International
Project Management Association) και από το EFQM
Committed to Excellence ως επικυρωτής.
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PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@content: Ξαφνικά, εκεί που ψάχναμε τις
υποδομές, βρεθήκαμε να αναζητούμε το
περιεχόμενο. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο θέλει ο
χρήστης, ποιος θα το δώσει και πόσο θα κάνει…
@express-repair: Η «κόκκινη» ομάδα δούλευε
με αρκετή μυστικοπάθεια το project ένα χρόνο
τώρα και έκανε την κίνηση της πριν επιστρέψει ο
ανταγωνισμός από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Αχιλλέας Κανάρης

Εμπορικός Διευθυντής
Καταναλωτικών Προϊόντων Vodafone
O Αχιλλέας Κανάρης γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο πανεπιστήμιο του Sussex και συνέχισε τις σπουδές του
στο Imperial College του Λονδίνου, ενώ επίσης ολοκλήρωσε MBA στο Sloan
School of Management του MIT.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone Ελλάδας το 2009, προερχόμενος
από την O2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη
Vodafone Ελλάδας έχει διατελέσει Trading & Channel Development Senior
Manager, Retail Sales Senior Manager και Postpay Segment Senior Manager,
ενώ σήμερα είναι Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων.
Έχει συντονίσει με επιτυχία τη διάθεση νέων, καινοτόμων υπηρεσιών και
προϊόντων προς οικιακούς πελάτες, όπως το Vodafone Pass, που άλλαξε την
αγορά, απελευθερώνοντας τη χρήση data για εφαρμογές social media, video
και chat.
Ακόμη, έχει εργαστεί εντατικά για τη νέα στρατηγική της εταιρίας σε σχέση
με τους οικιακούς πελάτες, η οποία εστιάζει γύρω από την οικογένεια και τις
δραστηριότητές της, με νέα προϊόντα υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες
της. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της επιτυχημένης τηλεοπτικής
πλατφόρμας Vodafone TV.
Πρόσφατα, η εταιρεία παρουσίασε τη νέα υπηρεσία Express Repair, με
την οποία εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικών αναλαμβάνει την επισκευή
συσκευών, μέσα σε μόλις 24 ώρες, σε 24 καταστήματα της εταιρείας σε όλη
την Ελλάδα.
Ο Αχιλλέας Κανάρης δήλωσε σχετικά: «Στη Vodafone έχουμε έμπρακτα αποδείξει ότι αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών μας και απαντάμε
με υπηρεσίες και προϊόντα που έρχονται να τους δώσουν το κάτι παραπάνω.
Το Vodafone Express Repair έρχεται να καλύψει την ανάγκη των καταναλωτών
για ακόμα πιο ολοκληρωμένη και άμεση εξυπηρέτηση πελατών, σε ανταγωνιστικές τιμές και πάντα με την εγγύηση της Vodafone.»
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@.edu: Ολοένα και περισσότερες έρευνες
συμφωνούν στο ότι ψηφιακός μετασχηματισμός
των επιχειρήσεων, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για
τον εφοδιασμό των εργαζομένων με τα απαραίτητα
«digital skills».
@recover: Αίτηση θεραπείας για το vectoring
κατέθεσε στην ΕΕΤΤ η Forthnet. Γιατί όχι; Άλλωστε,
το πρώτο βήμα της «θεραπείας», είναι η παραδοχή
της «ασθένειας»…
@overtax: Η παράλληλη αγορά χτυπήθηκε αρκετά
από τον νέο νόμο που ψηφίστηκε ντάλα καλοκαίρι
στη Βουλή, σύμφωνα με τον οποίο υπεύθυνος
για την απόδοση ΦΠΑ για τις συσκευές είναι ο
λιανέμπορος.
@light-speed: Κυρ-Στέφανε, ήρθε η ίνα! Βάλε
50Mbs ή καλύτερα βάλε 100 για να κατεβάζουν και
τα παιδιά καμιά ταινία… Θα το κάψουμε το router
κυρ-Στέφανε!
@china: Η σταθερά ανοδική πορεία που
καταγράφει η Lenovo, αποτυπώθηκε και στα
οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για
το τρέχον έτος. Ας βρεθεί όμως ένας captain…
@das-ist-berlin: Όσο κι αν το focus μας είναι στη
B2B αγορά, δεν γινόταν να μην ρίξουμε… κλεφτές
ματιές στην IFA, τη μεγαλύτερη consumer έκθεση
παγκοσμίως.
@funding: Πυρετός προετοιμασίας για τα funds
που θα στηθούν με το Equifund. Να δούμε αν
τελικώς τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν
θα φθάσουν σε πραγματικές startups με βάση
αξιοκρατικά κριτήρια. Όταν πρόκειται για το μέλλον
της χώρας, όλοι «δικά μας παιδιά» είναι…

