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«ΟΤΕ-lot»: στοιχηματίζοντας στο 99
πρασινομπλέ!
Μέσα στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα,
υπήρχε και το νέο πλαίσιο για τις άδειες διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Ήδη από τον Ιούνιο, η διοίκηση του Οργανισμού είχε λάβει την εξουσιοδότηση από τη
γενική συνέλευση των μετόχων, να τροποποιηθεί το καταστατικό και να συμπεριλάβει
τη δραστηριότητα αυτή, ώστε να είναι έτοιμοι να εισέλθουν και σε αυτή την αγορά.
Επίσης, προς την κατεύθυνση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ έχει εγκρίνει τη
δημιουργία με την Intralot μιας νέας εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από
τον Όμιλο ΟΤΕ και η οποία θα αιτηθεί άδεια διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Μέσα σε αυτό πλαίσιο, η αγορά γέμισε με φήμες ότι ο ΟΤΕ και η Intralot θα έχουν
απευθείας μετοχική σύνδεση, ή ακόμη και εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη.
Όλες αυτές οι φήμες διαψεύσθηκαν οριζοντίως και καθέτως από στελέχη του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, τα οποία διευκρινίζουν ότι θα πρόκειται να εταιρεία του Ομίλου
ΟΤΕ με κάποια συμμετοχή της Intralot.
Προς το παρόν στο Μέγαρο, είναι στη φάση που μελετούν το νόμο ο οποίος έχει
περάσει από τη Βουλή, για να δουν τις προβλέψεις και τους περιορισμούς με κάθε
λεπτομέρεια.
Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των παιχνιδιών από τη θυγατρική εταιρεία και η
ενδελεχής εξέταση τους από τις νομικές υπηρεσίες, για το αν και κατά πόσο θα
βρίσκονται εντός των προβλέψεων.
Αμέσως μετά θα αρχίσει το λανσάρισμα μέσα από τα κανάλια του Οργανισμού (βλ.
Internet, mobile app, Cosmote TV, κ.λπ.). Βάλτε λοιπόν σε λίγο που θα γυρίζει και…
καλά κέρδη!
Β. Ξανθάκης
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ΑΚΡΩΣ

Mega προίκα στη Nova

Π

λησιάζοντας όλο και περισσότερο η ημερομηνία του γάμου του
Βαγγέλη με τη νύμφη της Κάντζας, ο γαμπρός βλέποντας την προίκα,
σπεύδει να βάλει και εκείνος το λιθαράκι του στη δημιουργία του
νέου σχήματος. Ετοιμάζει λοιπόν ένα «Mega» deal, προικίζοντας
και αυτός τη νύφη με την ταινιοθήκη του Μεγάλου Καναλιού, η
οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα assets που παραμένουν αναλλοίωτα στο
χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της Nova θα γίνει πιο ελκυστικό και ακόμη
πιο ευπώλητο σαν προϊόν, σε όσους παρόχους θα ήθελαν να αποκτήσουν επιπλέον
περιεχόμενο δίνοντας μία ώθηση στη συνδρομητική τηλεόραση, η οποία τα τελευταία
χρόνια ουσιαστικά παραμένει στάσιμη. Τα νούμερα δείχνουν ότι η Forthnet - Nova
στο εξάμηνο φέτος είχε 396,3 χιλ. συνδρομητές μειωμένους σε σχέση με πέρσι
11,5%. Η Cosmote TV το ίδιο διάστημα είχε 543,6 χιλ. συνδρομητές αυξημένους

3,4% σε σχέση το πρώτο εξάμηνο του 2018. Αν προστεθούν και οι συνδρομητές
χονδρικής της Forthnet (έχει εμπορική συμφωνία με Vodafone και Wind) 108 χιλ.
τότε η συνδρομητική τηλεόραση με την παραδοσιακή της μορφή συνολικά έχει
περίπου 1,050 εκατ. συνδρομητές. Όσον αφορά στο Netflix, δεν υπάρχει επίσημη
καταγραφή συνδρομητών, αλλά οι πιο έγκυρες εκτιμήσεις τους ανεβάζουν στους
120 με 150 χιλιάδες, χωρίς να υπολογίσουμε τη δυνατότητα που δίνει η πλατφόρμα,
η κάθε συνδρομή να μοιραστεί σε τέσσερις χρήστες. Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί
να υπολογίζει κάποιος με εγκυρότητα, είναι η μέγιστη διείσδυση που μπορεί να έχει
η συνδρομητική στο σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών, προκειμένου να αγγίξουμε
τον κορεσμό που φέρνει στη συνέχεια πόλεμο τιμών και call centers! Στην εξίσωση
θα πρέπει να προσθέσουμε τον ΟΤΕ με τη νέα ΟΤΤ πλατφόρμα του που αναμένεται με
πολύ ενδιαφέρον και από το Μέγαρο θεωρούν ότι θα ταράξει τα νερά. Ίδωμεν!

Διότι, για την ώρα υπάρχει μία σχετική σταθερότητα στα μερίδια αγοράς (με μία μικρή μείωση της Cyta στο πρώτο εξάμηνο την οποία θα
μπορούσε να γυρίσει «καίγοντας» κάποια χρήματα για ακριβές συσκευές με αντίστοιχες ανανεώσεις; στο τέλος του έτους), αλλά υπάρχει
διάχυτη η αίσθηση ότι στην νέα χρονιά θα δούμε κάποιες αλλαγές στα μερίδια.

Η Κύπρος είναι ωραία αυτή την εποχή.
Ποιοι το λένε; Μα όσοι την επισκέφτηκαν
και παρακολούθησαν τη διήμερη γιορτή τεχνολογίας, τα συνέδρια InfoCom Cyprus
και Security Project Cyprus, αλλά και όσοι
συμμετείχαν σε αυτά!
Τα θέματα επικεντρώθηκαν γύρω από τις νέες
τεχνολογίες και τάσεις στην Κυπριακή και στην
παγκόσμια αγορά, την ψηφιοποίηση της Ναυτιλίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την
ασφάλεια, τόσο από πλευράς management, όσο
και από την πλευρά του εξοπλισμού.

Η Cablenet κάνει πολλές και σοβαρές επενδύσεις, η Primetel παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει διατηρεί το μερίδιό της, ενώ η Epic
δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ με ανανεωμένο δίκτυο και καλύτερη κάλυψη, αρκεί οι Μονεγάσκοι να αφήσουν να κάνουν τη δουλειά αυτοί
που ξέρουν. Πως λέμε think global, act local?
Αλήθεια θα μας πει κανείς πόσο ακριβή ήταν
αυτή η περίφημη «ψηφιακή ατζέντα»; Γιατί είναι προφανές ότι κάποιος κέρδισε το lotto, αλλά μάλλον δεν ήταν η Cyta…

Η αίσθηση είναι ότι φέτος η Cablenet με το
Fiber Power κέρδισε τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι δίκαια κέρδισε το βραβείο του καλύτερου broadband παρόχου.

Στο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα έγινε μία συζήτηση με τη ΖΤΕ για τη δημιουργία
εργοστασίου συναρμολόγησης smartphones
στην Ελλάδα. Ωραία ιδέα, την έχουμε ακούσει
και στο παρελθόν και θα χαρούμε να τη δούμε να υλοποιείται.

Από την άλλη, δεν είχαμε τη χαρά να δούμε από
κοντά το «νέο κλέος» της Cyta, για να τον ρωτήσουμε σε ποιο βαθμό ΔΕΝ έχει υλοποιηθεί
το μεγαλεπήβολο επενδυτικό σχέδιο που ανακοινώθηκε last year.

Πως προέκυψε αυτό; Οι σύμβουλοι του Κυριάκου του είπαν: Ζήτα Την Επένδυση, οι Κινέζοι
απάντησαν Ζω Την Ευκαιρία και αν το δούμε να
υλοποιείται υποσχόμαστε να γράψουμε ένα άρθρο με τίτλο «Ζω Την Επανάσταση»!
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Και μπορεί η επενδυτική λογική της Κυβέρνησης να είναι σαν τη φωτοβολίδα στην ομίχλη,
που τη φωτίζει αλλά δεν την διαλύει, αλλά σίγουρα βλέποντας ελπίζουμε ότι θα βρούμε τουλάχιστον το δρόμο για να βγούμε από την κρίση.

Στο φινάλε υπάρχει κανείς που προτιμάει να ζει στα μαύρα σκοτάδια, κυβερνώμενος από ανθρώπους που έχουν μαύρα μεσάνυχτα;
Πήρε το «πράσινο φως» η ένωση των δυνάμεων Public με Media Markt. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο στον Χρήστο, ο οποίος έχει μία
μεγάλη πρόκληση μπροστά του. Επισήμως, η
νέα εταιρεία ξεκινά αρχές Δεκεμβρίου οπότε και ξεκινά η ενοποίηση των δύο αλυσίδων.
Θα είναι ένας γάμος στον Παράδεισο ή θα ισχύσει η κλασική ρήση του Irwin Stelzer «Όταν πρόκειται για συγχωνεύσεις, η ελπίδα θριαμβεύει
έναντι της πείρας»; Ευελπιστούμε στον πρώτο!

Η αίσθηση είναι ότι θα γίνει χαμός και θα
αλλάξει το τοπίο της λιανικής… Τις πρώτες επιπτώσεις και συνέργειες θα τις δούμε βέβαια το 2020. Και μάλιστα από τα μέσα της χρονιάς και μετά, διότι ένα τόσο
«βαρύ» project θέλει και ένα λογικό χρόνο
υλοποίησης. Θα έχει ενδιαφέρον το 2020
στο χώρο της λιανικής.
Η Forthnet ήταν από τους λίγους «παίκτες» που
δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για το Ultra Fast
Broadband, παρόλο που τελικά για το ΣΔΙΤ
των 700 εκατ. ευρώ εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον. Αν το σκεφτεί κανείς δεν είναι και
λίγα τα χρήματα….
Άσε που έχει λεφτά για όλους, από τη στιγμή που οι περιοχές είναι 7 και δεν μπορεί κάποιος να πάρει πάνω από 2 υποέργα, γεγονός
που σημαίνει ότι η πίτα θα μοιραστεί. Στη λίστα έχει τους πάντες εκτός από δίκτυα: εταιρείες από το Ομάν, από το χώρο της ενέργειας, αλλά και κατασκευαστικές.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: ΟΤΕ, Vodafone,
Wind, Grid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ,
Oman Fiber Optic, Ιντρακάτ, Αβαξ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, και ΔΕΗ. Not bad!
Αν όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες καταθέσουν δεσμευτική προσφορά οι ανάδοχοι θα είναι από 3 έως 7.
Το πόσοι ακριβώς θα είναι τελικά δεν μπορούμε
να το γνωρίζουμε. Παραμένει μυστήριο, όπως
άλλωστε και ο αριθμός 7 που είναι ιερός, συμβολικός και μυστηριώδης, σύμφωνα με τον…
αστρολόγο της σελίδας, ενώ ο λαογράφος μας
περιορίστηκε σε μία παροιμία: «Όταν σείουν την
αχλάδα, όσοι τύχαν τόσοι φάγαν»!

Κάποιοι, εντυπωσιάστηκαν από τη συμμετοχή της Τέρνα Ενεργειακή και κάποιοι
απορούσαν για το λόγο που κατέβηκε και
αναρωτήθηκαν αν πηγαίνουμε για λύσεις
τύπου «φως, νερό, τηλέφωνο, οικόπεδα με δόσεις», τώρα που ανεβαίνει και
το real estate.
Εξαιρετικά τα οικονομικά αποτελέσματα του
ΟΤΕ. Τόσο καλά, που οι Γερμανοί στο δικό τους
conference call, διά του Chief Financial Officer
της Deutsche Telekom, Dr. Christian Illek, έλεγαν διαρκώς πολύ καλά λόγια για την ελληνική ομάδα management και προσωπικά για τον
Τσαμάζ. Ήταν ένα (δίκαιο και) θαυμάσιο δώρο
για τη γιορτή του!
Κατά τα άλλα, τα νούμερα δεν δείχνουν πολλά
πράγματα αναφορικά με τις τάσεις και τις τροπές και σίγουρα δεν προέκυψαν ανατροπές.
Απλά, ο ΟΤΕ δείχνει να κερδίζει τις μάχες στις
σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, αλλά και στη
συνδρομητική τηλεόραση.
Ε, τώρα για τα κουτσομπολιά και τα καινά δαιμόνια που σπέρνουν τα παπαγαλάκια, η αίσθηση είναι ότι εμείς χορτάσαμε από δαύτα και οι
Γερμανοί από τα αποτελέσματα. Να θυμίσουμε ότι ομάδα που κερδίζει -και φέρνει τέτοια
αποτελέσματα- δεν αλλάζει;

Και μπορεί να φεύγει κάποιος όπως π.χ.
ο Χάρης με μεταγραφή για το εξωτερικό (DT), αλλά στη θέση του ανέλαβε καθήκοντα η Λιάνα, με μεταγραφή από την
OTEGLOBE! Αμφότεροι, με περγαμηνές και
εξαιρετική δουλειά στο παρελθόν. Καλή
επιτυχία και στους δύο!
Αν έχετε κάνει έστω και την παραμικρή συναλλαγή με το ελληνικό δημόσιο, θα γνωρίζετε την
παράνοια να εκτελείτε τις ίδιες διαδικασίες σε
διαφορετικές υπηρεσίες, με τη μία να αρνείται
να «πιστοποιήσει» την άλλη.
Αυτή την κατάσταση φιλοδοξεί να επιλύσει η ενιαία ταυτοποίηση πολιτών στα μητρώα του δημοσίου, επιτρέποντας στις δημόσιες υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε βασικά στοιχεία κάθε πολίτη, μεταξύ τους.
Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ανησυχητικό
από πλευρά ασφαλείας, όμως εμείς θα αντιλέγαμε ότι αξίζει το ρίσκο, αν είναι να βάλουμε το
μαρτύριο της γραφειοκρατίας μόνιμα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Νέος παίκτης στην αγορά κινητής από ένα στέλεχος παλαιάς κοπής. Ο Γιάννης Τσαγγαδάς
έφερε στην Ελλάδα τα Blaupunkt. Ανυπομονούμε για το πρώτο hands on!
Κάτι δυνατό ψήνεται στο Μαρούσι. Για την ώρα
είχαμε το «audio». Μόλις αποκτήσουμε και το
«visual» θα επανέλθουμε με διασταυρωμένες
πληροφορίες!
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POINT OF VIEW

Από το business phone στο business
οικοσύστημα


Γράφει ο
Δημήτρης
Θωμαδάκης

Μέχρι και πριν από δύο δεκαετίες, υπήρχε σαφής διαχωρισμός στην αγορά συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Είχαμε
τα feature phones για απλούς χρήστες, και τα λεγόμενα
business phones, δηλαδή αυτά με περισσότερες και πιο
προσεγμένες λειτουργίες «παραγωγικότητας». Αυτά ήταν
ίσως τα πρώτα που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως
smart phones, πριν καθιερωθεί ο όρος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Όντως, πολλά από αυτά είχαν smart
λειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα αν ενσωμάτωναν ή όχι,
οθόνη αφής. Περιλάμβαναν full web browser, αντί για το
WAP (σ.σ. trip down memory lane) των απλών κινητών,
email client εφαρμογή, και πολλά άλλα που σήμερα είναι
αυτονόητα, ακόμα και στην πιο απλή συσκευή. Ένα ακόμα
τυπικό χαρακτηριστικό τους, που προσέδιδε ένα prestige
και δικαιολογούσε την υψηλότερη τιμή τους, ήταν το πλήρες
πληκτρολόγιο (με φυσικά πλήκτρα βεβαίως), αντί για το
απλό αλφαριθμητικό. Κάποια από αυτά, ειδικά στη μεταβατική περίοδο προς το σημερινό smartphone, περιλάμβαναν
και οθόνη αφής, αλλά με pressure points που απαιτούσαν
γραφίδα, ως μία απόπειρα να «παντρέψουν» το κινητό με
το PDA (άλλο ρετρό αυτό).
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Κάπως έτσι είχε μπει στην αγορά, και μάλιστα με μεγάλη
επιτυχία, η BlackBerry, με συσκευές που συνδύαζαν τα παραπάνω, συν κάτι ακόμα, άκρως σημαντικό σε όλους σήμερα,
αλλά τότε απαραίτητο μόνο στους επαγγελματίες. Τα κινητά
της, ενσωμάτωναν προσεγμένα και αναγνωρισμένα πρότυπα
ασφαλείας. Έτσι αυτές οι συσκευές ήταν πιστοποιημένες
για χρήση σε κυβερνητικά και στρατιωτικά κτίρια, και κατ’επέκταση σε μεγάλες εταιρείες, όπου η αποτροπή διαρροής
πληροφοριών ήταν φλέγον θέμα. Κάπως έτσι είχαμε φτάσει
στην αποκορύφωση αυτού που έγινε και έμεινε γνωστό ως
business phone.
Μετά από μία μεταβατική περίοδο, όπου τόσο τα κινητά
όσο και τα business phones είχαν αρχίσει ένα quest για
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας τους, φτάνουμε σε
ένα σημείο όπου αφήνουμε την εξέλιξη και υποδεχόμαστε
την καινοτομία. Ο λόγος για το iPhone, που διαμόρφωσε τον
σύγχρονο ορισμό του smartphone, αλλά και αποτέλεσε τη
βάση για τη «μεταμόρφωση» του business phone, μέσω της
γνωστής ισχυρής δύναμης στην αγορά τεχνολογίας, που ονομάζουμε σύγκλιση. Με την οθόνη capacitive αφής, και με το

ανοικτό και πλούσιο app store, η παραγωγικότητα εξελίχθηκε
σε καθημερινό εργαλείο, διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες.
Πολύ σημαντικό βήμα αποτέλεσε η πολιτική τιμολόγησης των
εφαρμογών. Ενώ παλαιότερα μία business mobile εφαρμογή
μπορεί να κόστιζε μέχρι και 20 , τώρα πια μπορεί κάποιος
χρήστης να την αποκτήσει με κόστος κάτω από 5 , ή ακόμα
και δωρεάν. Αυτό βέβαια ισχύει για κάθε είδους εφαρμογές,
όμως η business κατηγορία είναι αυτή στην οποία κάποιος
έχει πραγματική ανάγκη να ξοδέψει χρήματα.
Αργότερα ήρθε και το Android, που αποτελεί ένα αισθητά
πιο ανοικτό και ελεύθερο περιβάλλον, οπότε οι δυνατότητες
έφτασαν σε όρια που είναι πλέον δυσδιάκριτα. Ειδικά από την
έκδοση 4.0 και μετά, του Android, κάθε κινητό, ακόμα και της
low-end κατηγορίας, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλήρες
business phone. Web browser με υποστήριξη HTML5, email
client με αυτόματη υποστήριξη ρυθμίσεων για όλες τις γνωστές email πλατφόρμες, σημειώσεις, εφαρμογές για σκανάρισμα εγγράφων, πωλήσεις, λογιστικά, collaboration… Ακόμα
και η γραφίδα εξελίχθηκε, ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές
λειτουργίες μέσω gestures, τόσο επί της οθόνης, όσο και
σε hovering. Μετά ήρθαν και τα tablets, τα οποία αν και στην
αρχή ήταν περισσότερο σαν μεγάλα smartphones, τώρα
υποστηρίζουν ειδικά modes μεγάλης οθόνης για τις περισσότερες εφαρμογές και λειτουργίες. Ακόμα πιο σημαντικό
είναι ότι τόσο τα smartphones όσο και τα tablets, τουλάχιστον
στη high-end κατηγορία, υποστηρίζουν πλέον πραγματικό

multitasking, με πολλαπλές εφαρμογές ανοιχτές και στοιχισμένες στις mobile οθόνες μας. Τα τελευταία χρόνια, σε
όλο αυτό το παραγωγικό περιβάλλον, περιλαμβάνεται και το
smartwatch. Με μικρή μεν, αλλά υψηλής ανάλυσης οθόνη
αφής, μπορούμε να διαβάζουμε τα μηνύματα και τα mails
μας απ’ευθείας στον καρπό του χεριού. Ιδιαίτερα χρήσιμο
για να μην βάζετε τη γραπτή επικοινωνία σας σε αναμονή,
τόσο όταν οδηγείτε για να μην αποσπάται σε μεγάλο βαθμό
η προσοχή σας, όσο και όταν βρίσκεστε σε meeting, όπου
δεν είναι όμορφη εικόνα να κοιτάζετε συνεχώς το κινητό σας.
Υπάρχει ακόμα και watch εφαρμογή, που μας επιτρέπει να
χειριζόμαστε τη ροή παρουσιάσεων μέσω Bluetooth. Φτάσαμε μέχρι και στο σημείο να μη χρειάζεται καν η παρεμβολή
του smartphone, αφού ένα smartwatch μπορεί να έχει τη
δική του SIM ή ακόμα και eSIM. Αυτό υπό συγκεκριμένες
συνθήκες και προϋποθέσεις βέβαια, αφού το smartwatch
στη σημερινή μορφή του μπορεί να δουλέψει σωστά μόνο
ως συμπληρωματική συσκευή.
Όλα αυτά είναι έτσι κι αλλιώς εντυπωσιακά ως αυτόνομες
τεχνολογίες, αλλά όταν τα συνδυάσετε μαζί, δημιουργούν
ένα mobile οικοσύστημα που μπορεί να υποστηρίξει κάθε
επαγγελματία. Αφού με ένα business phone 1ης γενιάς μπορούσε κάποιος να εργαστεί άνετα on the go, στο business
οικοσύστημα αυτής της γενιάς μπορεί να μην έχει καν την
ανάγκη για desktop λύσεις, τουλάχιστον όχι στον βαθμό των
προηγούμενων δεκαετιών.
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Κυριάκος Πιερρακάκης
ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ
«Πλέον οι παραλογισμοί τελειώνουν και το τοπίο ξεκαθαρίζει: οι κεραίες ή θα
αδειοδοτούνται ή θα γκρεμίζονται. Και όλο αυτό δεν είναι μόνο θέμα νομιμότητας -που
από μόνο του θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό- αλλά σχετίζεται και με τη δρομολογημένη
μετάβαση στο 5G», τονίζει στο InfoCom ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Για το ίδιο θέμα, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο InfoCom, ο κ. Πιερρακάκης
σημειώνει με νόημα: «Οι μεταρρυθμίσεις δεν τελειώνουν στη σκέψη - ούτε καν στη
θεσμοθέτηση. Οι μεταρρυθμίσεις ολοκληρώνονται με την υλοποίηση. Και εκεί θα φανεί η
μεγάλη μας διαφορά.»
Ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης χαρακτηρίζει τον στόχο της
κατάταξης της Ελλάδας στον μέσο ευρωπαϊκό όρο του δείκτη DESI σε τέσσερα χρόνια
«απολύτως εφικτό», ενώ μιλώντας για το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και τη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σημειώνει ότι θα πρόκειται «για εγχειρίδια δράσης, με σαφή
χρονοδιαγράμματα και καθολικά εφαρμόσιμες αρχές».



Συνέντευξη στην
Τέτη Ηγουμενίδη
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I.C.: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα ζητήματα προβλήματα που καθιστούν την Ελλάδα ουραγό στον ψηφιακό μετασχηματισμό;
Κ.Π.: Οι λόγοι είναι κατά βάση δύο: οι δαιδαλώδεις διαδικασίες και η απουσία «ενδοεπικοινωνίας» μεταξύ υπηρεσιών
και μητρώων του Δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: οι
φορείς ζητούν δικαιολογητικά που είναι είτε περιττά, είτε
εντελώς άσχετα με την υπηρεσία που αναζητά ο πολίτης.
Ταυτόχρονα, δεν είναι σε θέση να αναζητήσουν από άλλες υπηρεσίες τα έγγραφα που επιθυμούν, αλλά ούτε μπορούν να διοχετεύσουν υπηρεσιακά το έγγραφο που θα εκδώσουν. Μετατρέπουν έτσι τον πολίτη σε ιδιότυπο «κλητήρα» τους. Αυτή η αναχρονιστική και επιζήμια σχέση διοίκησης και πολιτών θα τελειώσει εφαρμόζοντας δύο αρχές: την απλοποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Τι εννοούμε με αυτό: απλοποιώντας τις διαδικασίες θα περιορίσουμε τις διατυπώσεις και τα έγγραφα που ζητούν οι υπηρεσίες στα απολύτως απαραίτητα, και ταυτόχρονα θα δώσουμε προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες και τα έγγραφα
που θα παρέχει το Δημόσιο, αφού τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά θα ενημερώνουν απευθείας το σύνολο των
σχετικών υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου. Με τον
τρόπο αυτό, ο πολίτης δεν θα εκδίδει απλά ένα έγγραφο
μιας χρήσης, αλλά αντίθετα, με μία μόνο ενέργεια θα διεκπεραιώνει πολλαπλές διαδικασίες - είναι η αρχή «μόνον
άπαξ» που έχουμε ήδη ξεκινήσει να εισάγουμε.

I.C.: Έχετε μιλήσει για «Ψηφιακό Ανένδοτο». Εξηγήστε
μας παρακαλώ τι εννοείτε.
Κ.Π.: Πρόκειται για μία φράση απογυμνωμένη από ιστορικές φορτίσεις. Ουσιαστικά αποτυπώνει το στοίχημα μας,
που δεν είναι άλλο από τον έλεγχο της τεχνολογίας και
πώς θα πετύχουμε η τεχνολογία να μην είναι αυτοσκοπός,
αλλά το μέσο για να επιτύχουμε το στόχο μας, που είναι καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Έχει να κάνει επίσης
με αυτό που είπαμε πριν: ότι είμαστε χαμηλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημαίνει ότι έχουμε ένα κράτος που
στην πράξη δεν λειτουργεί, που μας αναγκάζει να στεκόμαστε σε έξι ή επτά ουρές, επειδή το κράτος δεν συμπεριφέρεται ως ένα και ενιαίο, αλλά κάθε υπηρεσία συμπεριφέρεται σαν ένα μικρό κράτος.
Εδώ έρχονται οι αρχές που είπαμε παραπάνω: απλοποιώντας και διαλειτουργώντας τα μητρώα και τις υπηρεσίες,
οι ουρές θα γίνουν από πολλές μία, και ψηφιοποιώντας τη
διαδικασία, καμία. Αυτό είναι για εμάς ο «Ψηφιακός Ανένδοτος»: πως θα περάσει το κράτος αρχικά στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή και εν τέλει στο κινητό μας τηλέφωνο.
I.C.: Πόσο εφικτό είναι η χώρα μας να πιάσει τον στόχο
της κατάταξης στο μέσο ευρωπαϊκό όρο του δείκτη DESI
σε τέσσερα χρόνια;
Κ.Π.: Είναι αλήθεια ότι ξεκινάμε από πολύ χαμηλά: η Ελλάδα είναι 26η από τους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις

Eurokinissi/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο «Ψηφιακός
Ανένδοτος» θα
περάσει το κράτος
αρχικά στον
ηλεκτρονικό μας
υπολογιστή και εν
τέλει στο κινητό μας
τηλέφωνο.
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πάνω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που ήταν κομμουνιστικές χώρες. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι μπορούμε να αναβαθμίσουμε άμεσα την εικόνα μας, εφαρμόζοντας εκείνες τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού,
οι οποίες είναι συμβατές με το μοντέλο που θέλουμε να
δημιουργήσουμε στη χώρα. Η αναβάθμιση αυτή θα έχει
πρώτους ωφελημένους τους πολίτες. Σας απαντώ λοιπόν,
ότι ο στόχος μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά είναι απολύτως εφικτός. Έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας ότι μπορούμε να τον πετύχουμε.
I.C.: «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο» και «Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού», είναι μερικά ακόμα κείμενα θεωρίας;
Κ.Π.: Ακριβώς το αντίθετο: πρόκειται για εγχειρίδια δράσης, με σαφή χρονοδιαγράμματα και καθολικά εφαρμόσιμες αρχές. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε στο κράτος, από την απλούστευση των διαδικασιών
για τα γεγονότα ζωής, μέχρι την ολοκληρωτική λειτουργία του «gov.gr». Με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο επιδιώκουμε, λίγο πριν μπούμε στην εποχή του 5G, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την προώθηση
της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, όπως
επίσης τη συμπληρωματικότητα και τη βιωσιμότητα των
δράσεων αυτών.
I.C.: Θα υπάρξουν μεγάλα έργα πληροφορικής που θα προκηρυχθούν εντός του 2020; Αν ναι, μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά ορισμένα;
Κ.Π.: Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, έχουμε κάνει σαφές ότι δρομολογούμε άμεσα μία
σειρά μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα σε σημαντικούς τομείς πολιτικής. Τα έργα
αυτά επείγουν, διότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και
αρκετά χρόνια. Πρόκειται για συστήματα όπως αυτό της
διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού (HRMS), του ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού του δημοσίου τομέα (ERP), και
της διαχείρισης των σχέσεων του δημοσίου με τους πολίτες (CRM), τα οποία ήδη σχεδιάζονται και θα προκηρυχτούν άμεσα.
I.C.: Πως υλοποιείται ο στόχος του ενός και μόνον αριθμού
για κάθε πολίτη σε όλες της αλληλοεπιδράσεις με το κράτος; Τί σχέση θα έχει με τις νέες ταυτότητες;
Κ.Π.: Η χρηστικότητα του ενιαίου αριθμού βασίζεται σε
μια πολύ απλή διαπίστωση: ότι είναι δύσκολο να θυμάσαι άλλο αριθμό για κάθε υπηρεσία στην οποία απευθύνεσαι. Αντίθετα, με τον ενιαίο αριθμό ενοποιείται η πρα-
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κτική σε όλο το Δημόσιο, συμβάλλει δηλαδή σε αυτό που
είπαμε πιο πριν, να υπάρχει ενιαίο πρόσωπο του Δημοσίου. Από εκεί και πέρα, σύντομα θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Εξετάζουμε αν
μπορεί να αξιοποιηθεί κάποιος από τους παρόντες αριθμούς -μετονομαζόμενος φυσικά- ή αν χρειάζεται η καθιέρωση ενός νέου. Ως προς τις νέες ταυτότητες, ο ενιαίος αριθμός θα αναγράφεται, χωρίς όμως να καταργεί τον
αριθμό της ταυτότητας, ο οποίος θα εξελιχθεί σε αριθμό του πιστοποιητικού -γιατί πιστοποιητικό είναι και μία
ταυτότητα- όμως πλέον η ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω
του ενιαίου αριθμού.
I.C.: Γιατί επιλέξατε να δώσετε παράταση στην εκπομπή
του τηλεοπτικού σήματος με standard definition (τυπική
ευκρίνεια); Δεν έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή η χώρα να τρέξει γρήγορα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες;
Κ.Π.: Κάθε άλλο. Γρήγορα δεν σημαίνει ούτε βιαστικά, ούτε χωρίς στόχευση. Ας δούμε με απλά λόγια τι συμβαίνει
αυτή τη στιγμή: τα κανάλια εκπέμπουν σε high definition
στο 92% της επικράτειας και μόνο στο υπόλοιπο 8% εκπέμπουν σε standard definition, για καθαρά τεχνικούς λόγους. Ταυτόχρονα, έπρεπε να «αδειάσουμε» την περιοχή
των 700 MHz που θα αποδοθούν στους παρόχους κινητής
τηλεφωνίας για ανάπτυξη υπηρεσιών 5G.
Τι θα έπρεπε να γίνει χωρίς την τροπολογία στην οποία
αναφέρεστε: θα μεταβαίναμε από την τεχνολογία δικτύου
μετάδοσης Τ που βρισκόμαστε τώρα στην Τ2, και ως συνέπεια αυτό το 8% θα είχε και εκείνο high definition. Θα είχαμε ένα μεγαλύτερο μεν δίκτυο, το οποίο όμως θα ήταν
κατά βάση ανενεργό - ήδη το Τ έχει δύο «ελεύθερες» θέσεις στο 92% της επικράτειας. Επιπλέον θα σήμαινε ανάγκη για άμεση επένδυση περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ
εκ μέρους της Digea, και άλλων τόσων εκ μέρους της ΕΡΤ.
Τέλος και κυριότερο, θα απαιτούσε σχεδόν όλοι οι Έλληνες να πληρώσουν εκ νέου για αποκωδικοποιητές, αφού
οι περισσότερες συσκευές δεν είναι συμβατές. Και αυτό
να το πράξουν χωρίς να τους δοθεί κάποια πρόσθετη υπηρεσία, με εξαίρεση για το 8% της χώρας.
Όταν παραλάβαμε, ούτε η ΕΡΤ είχε προϋπολογίσει αυτά
τα κονδύλια, ούτε είχε ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα των
18 μηνών για την εκ του νόμου απαιτούμενη ενημέρωση
των πολιτών. Η συγκεκριμένη τροπολογία αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης, χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των παρόχων προς το ελληνικό κράτος. Αποτελεί
ταυτόχρονα και σεβασμό προς τους πολίτες, οι οποίοι δεν
θα υποχρεωθούν σε ένα έξοδο που για τους περισσότερους δεν θα αναβαθμίσει την ήδη υφιστάμενη υπηρεσία.
Θα έρθει σύντομα η ώρα που σε κάθε γωνία της Ελλάδας

θα υπάρχει σήμα υψηλής ευκρίνειας, αλλά αυτό θα γίνει
συντονισμένα, με σχέδιο και πρόβλεψη ώστε να μην στοιχήσει υπέρμετρα.

ρά. Οι μεταρρυθμίσεις δεν τελειώνουν στη σκέψη - ούτε
καν στη θεσμοθέτηση. Οι μεταρρυθμίσεις ολοκληρώνονται
με την υλοποίηση. Και εκεί θα φανεί η μεγάλη μας διαφορά.

I.C.: Ποια είναι τα οφέλη από το νέο σύστημα αδειοδότησης των κεραιών; Γιατί πιστεύετε ότι θα λυθεί με αυτό, το
χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά της κινητής;
Κ.Π.: Τα οφέλη από το νέο σύστημα αδειοδότησης των κεραιών κωδικοποιούνται στη φράση «τελειώνει το γκρίζο».
Υπήρχε ένας μεγάλος παραλογισμός στο προηγούμενο
σύστημα, και αυτός εντοπιζόταν στην απουσία της έννοιας αναβάθμισης (update): κάθε φορά που αλλάζαμε σελίδα τεχνολογικά -από το 3G στο 4G, για να πάρουμε το πιο
πρόσφατο παράδειγμα- έπρεπε κάθε κεραία να αδειοδοτηθεί από το μηδέν, περιλαμβανομένων ακόμα και πολεοδομικών αδειών, τη στιγμή που η κεραία ήταν ήδη χωροθετημένη. Πλέον αυτοί οι παραλογισμοί τελειώνουν, και
το τοπίο ξεκαθαρίζει: οι κεραίες ή θα αδειοδοτούνται ή θα
γκρεμίζονται. Και όλο αυτό δεν είναι μόνο θέμα νομιμότητας -που από μόνο του θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό- αλλά σχετίζεται και με τη δρομολογημένη μετάβαση στο 5G.

I.C.: Ποια θα είναι η βασική σας επιδίωξη στην απόδοση
των συχνοτήτων για την ανάπτυξη του 5G; Η μεγιστοποίηση των εσόδων για το Δημόσιο, όπως συνέβη μέχρι τώρα;
Κ.Π.: Τα έσοδα του Δημοσίου αυτονόητα μας ενδιαφέρουν,
όμως το ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται εκεί. Προτεραιότητα αποτελεί και η δημιουργία του καλύτερου δυνατού
δικτύου 5G, καθώς και η ταχύτητα της ανάπτυξης του. Αυτό γιατί πρόκειται για μια τεχνολογία που σταδιακά καθίσταται πραγματικότητα σε διεθνές επίπεδο, και θα παρέχει υψηλότερες ταχύτητες και πρόσβαση σε εφαρμογές
με προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα των πολιτών.
Είναι λοιπόν μια πρόκληση που δεν πρέπει να χάσει η χώρα, όπως συνέβη με προηγούμενες ψηφιακές εξελίξεις. Η
Ελλάδα δεν πρέπει να ακολουθεί τις εξελίξεις ασθμαίνοντας, αλλά να συμβάλλει στη διαμόρφωση τους.

I.C.: Πόσο εύκολο ήταν εν τέλει για εσάς να υιοθετήσετε ένα σχέδιο νόμου που είχε στο μεγαλύτερο μέρος του
γραφτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση; Αναφέρομαι
στο νομοσχέδιο για τις κεραίες, σημειώνοντας ότι ήταν
μια ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι δεν το πετάξατε
στον κάλαθο των άχρηστων…
Κ.Π.: Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει από την πρώτη στιγμή
ότι δεν διστάζει να αναγνωρίσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση - ανεξάρτητα από που
αυτή προέρχεται. Και αυτό γιατί θεωρούμε πως στο τέλος
της ημέρας το αποτέλεσμα είναι αυτό που κάνει τη διαφο-

I.C.: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το 5G;
Κ.Π.: Ήδη υπάρχουν περιοχές που λειτουργεί πιλοτικά,
ώστε σε συνεργασία με τους παρόχους να σχεδιάσουμε
το δίκτυο με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό, για να μεταβεί όλη η χώρα στο 5G χωρίς προβλήματα. Όπως ήδη
ανέφερα, «αδειάζουμε» τις συχνότητες της περιοχής
των 700 MHz για να αποδοθούν στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για ανάπτυξη υπηρεσιών 5G μέσω σχετικού διαγωνισμού. Το χρονοδιάγραμμα είναι περίπου τέτοια εποχή -δηλαδή στο τελευταίο τρίμηνο- του 2020 να
ξεκινήσει η δημοπρασία του φάσματος, και έπειτα στο
αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσει να παρέχεται η
αντίστοιχη υπηρεσία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι πολιτικός επιστήμονας και πληροφορικός. Είναι
απόφοιτος του MIT (M.Sc. στην τεχνολογική πολιτική), του Harvard Kennedy
School (M.A. στη δημόσια πολιτική) και του τμήματος πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου
Πατησίων.
Κατά το παρελθόν εργάστηκε ως διευθυντής ερευνών του ανεξάρτητου, μη
κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις». Από τη θέση
αυτή συντόνισε σειρά ερευνητικών ομάδων με έμφαση σε μελέτες που είχαν ως
κύριο αντικείμενο την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Έχει εργαστεί επίσης σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω σε αντικείμενα που έχουν σχέση με την τεχνολογική πολιτική και έχει
διατελέσει πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας.
Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.
Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Φωτό: Ανδρέας Σιμόπουλος

Κυριάκος Πιερρακάκης
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Η Ουγγαρία πρωτοπορεί
με δίκτυα 5G


Filip Brokes
Αναλυτής και
δημοσιογράφος που
ειδικεύεται
στις διεθνείς σχέσεις
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Την κατάταξη των ευρυζωνικών ταχυτήτων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε 200 χώρες για περίοδο 12 μηνών,
καταμετρά η υπηρεσία μέτρησης τιμών cable.co.uk που
έχει δημιουργήσει μια συνολική μέση μέτρηση ταχύτητας παγκοσμίως ενώ παράλληλα αναλύει το πώς αυτός ο
αριθμός αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η Ουγγαρία
κατατάσσεται ένατη στον κόσμο με ταχύτητα 34,01 Mbps,
όπως μετρήθηκε από την cable.co.uk, ενώ μονάχα η γειτονική Ρουμανία κατατάσσεται ψηλότερα σε σχέση με τις
υπόλοιπες κοντινές περιφέρειες.
Προς μεγάλη έκπληξη για κάποιους, η Ουγγαρία προηγείται της Γερμανίας, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο κατάλογος ολοκληρώνεται από τη Σιγκαπούρη με την

ισχυρή Ψηφιακή Οικονομία της και την ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών της, ακολουθούμενη από τη Σουηδία
στη δεύτερη θέση, πού έχει εστιάσει στις FΤΤΡ (οπτικές
ίνες) στις εγκαταστάσεις της και στη Δανία, η οποία παρέχει εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες και άριστη μελλοντική
προοπτική.
Η τεχνολογία αιχμής είναι απαραίτητη για να αναβαθμιστούν όλα τα Ουγγρικά Smart City προγράμματα , που με
τη σειρά τους θα βοηθήσουν την Ουγγαρία να δημιουργήσει ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Αυτού του είδους η
αλλαγή θα πρέπει να γίνει πρώτα σε πόλεις όπως η Βουδαπέστη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πραγματική
αλλαγή και στις γειτονικές μικρότερες πόλεις. Το δίκτυο

5G είναι ένας τομέας που λειτουργεί σαν θεμέλιο για τη
Βουδαπέστη προκειμένου να εισαγάγει και να δοκιμάσει
έξυπνες λύσεις για όλους τους τομείς, από συστήματα ευφυής κινητικότητας μέχρι CNG (Compressed Natural Gas)
οχήματα, τα οποία στη συνέχεια εφόσον κριθούν πετυχημένα θα μπορέσουν αργότερα να πάρουν το δρόμο τους
για άλλα μέρη της χώρας.
Η έξυπνη κινητικότητα (Smart Mobility) και τα ευφυή συστήματα μεταφορών εγκαθίστανται σε πολλές πόλεις. Η
ανάπτυξη τέτοιων λύσεων αποτελεί προτεραιότητα για
τους Ουγγρικούς τοπικούς δήμους και περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως ραντάρ, κάμερες, αυτόματες κλίμακες και
προηγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις οδικές μεταφορές. Το πρόγραμμα Hungary’s Modern Cities περιλαμβάνει
$133 εκατ. δολάρια για έργα δημοσίων μεταφορών και
έξυπνα προγράμματα ανάπτυξης της κινητικότητας.
Αντίστοιχα, η έξυπνη διαβίωση (Smart Living) είναι επίσης
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά με πολλά υποσχόμενες δυνατότητες. Περίπου το 90% των οικογενειών ενσωματώνουν έξυπνες τεχνολογίες μέσα στο σπίτι τους αλλά
και στον καθημερινό τρόπο ζωής τους. Για παράδειγμα, η
αγορά Smart wearable συσκευών στην Ουγγαρία αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,6% κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα
το 2023 να καταλήξει σε σύνολο αγορών αξίας $10 εκατ.
δολαρίων.
Έξυπνα κτήρια (Smart buildings) και κατασκευές -τόσο

δημόσια όσο και ιδιωτικά- μετατρέπουν τα σημερινά κτίρια
σε έξυπνα κτήρια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, προηγμένους ελέγχους πρόσβασης και συστήματα ασφάλειας μεταξύ άλλων καινοτομιών. Το Hungary
’s Modern Cities πρόγραμμα διαχειρίζεται κονδύλια αξίας
$343 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη ενεργητικών συστημάτων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε 8 πόλεις.
Παράλληλα, η Ουγγρική κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα
Ερευνητικό Κέντρο και μια Υπηρεσία Δεδομένων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Η Στρατηγική ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην
Ουγγαρία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, θα δώσει νέες βάσεις για την
ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το σχέδιο δράσης στοχεύει
στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών, όπως ένα Κέντρο Αριστείας που θα χρησιμεύσει ως Ερευνητικό Ίδρυμα το 2020.
Η Ουγγαρία σκοπεύει να είναι μία από τις πρώτες χώρες
που θα δημιουργήσουν γρήγορα ένα αποτελεσματικό 5G
δίκτυο, ενεργώντας με τον τρόπο αυτό ως Ευρωπαϊκός
Κόμβος για την ανάπτυξη της 5G. Η κατασκευή μιας δοκιμαστικής ζώνης 5G βρίσκεται σε εξέλιξη στο Zalaegerszeg
(δυτική Ουγγαρία), με στόχο να ενσαρκώσει την αυτόνομη
λειτουργία, την ανάπτυξη 5G και όλα τα άλλα ειδικά χαρακτηριστικά της έξυπνης πόλης.
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Στα τέλη Ιουνίου του 2019, η Ουγγαρία έγινε άλλο ένα
κράτος μέλος της ΕΕ με διαδικασία δημοπρασίας για την
πώληση συχνοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη Δικτύων 5G που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Ουγγαρίας NMHH
δημοσίευσε προσχέδιο για την πώληση περισσότερων από
400 megahertz 4G φάσματος, νωρίτερα το 2019. Σύμφωνα
με ορισμένες εκτιμήσεις, η κατασκευή κινητών κεραιών
5G για την κάλυψη ολόκληρης της χώρας θα μπορούσε να
κοστίσει έως 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ένας από τους στόχους του 5G δικτύου είναι να προσφέρει κινητή και σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες της τάξης των 10 Gbps, ταχύτητα περίπου εκατό
φορές μεγαλύτερη από ό,τι επιτρέπει η τρέχουσα τεχνολογία. Αυτή η ταχύτητα είναι απαραίτητη για τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων που απαιτούνται για την
ανάπτυξη του Internet of Things (IoT), μια επέκταση της
συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε φυσικές συσκευές και
καθημερινά αντικείμενα.
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Ο Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Ουγγαρίας,
κ. László Palkovics, ελπίζει ότι η χώρα του θα μπορέσει να
ολοκληρώσει την πώληση συχνοτήτων 5G ταχύτερα από
τη Γερμανία, όπου η σχετική δράση έχει ξεκινήσει από το
Μάρτιο του 2019. Ο υπουργός είπε ότι είναι σημαντικό η
Ουγγρική κυβέρνηση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην
ανάπτυξη ενός δικτύου 5G στη χώρα. «Η Ουγγαρία στοχεύει στην έναρξη υπηρεσιών 5G σε μεγάλους βιομηχανικούς χώρους το 2020 και το δίκτυο θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις μεγάλες πόλεις και τις κύριες οδούς μεταφοράς
μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας», δήλωσε ο κ.
Palkovics, στο Euronews.
Στην Ουγγαρία, υπάρχουν τρεις βασικοί φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας: η Magyar Telekomτοπική μονάδα της Deutsche Telekom , η Vodafone και η
Telenor.
Τον Ιούλιο του 2018, η Magyar Telekom διεξήγαγε μια
πρώτη δοκιμή 5G στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη
Βουδαπέστη. Ο πρώτος τυπικός σταθμός 5G άνοιξε στο

Zalaegerszeg στα τέλη Ιανουαρίου 2019.
Σύμφωνα με το Reuters, η Magyar Telekom έχει εγκαταστήσει εξοπλισμό Huawei και Cisco Systems Inc στη δοκιμαστική της βάση 5G στη δυτική Ουγγαρία. Και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, η συμμετοχή της Κινεζικής εταιρείας
Τεχνολογίας στην ανάπτυξη δικτύων 5G στα κράτη μέλη
της ΕΕ που αυξάνονται σε ολόκληρη την ήπειρο.
Μετά την προσθήκη της Huawei στον κατάλογο κυρώσεων
του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ αυτόν τον Μάιο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στους ευρωπαίους συμμάχους της να μην πραγματοποιήσουν καμία συνεργασία
με την Κινεζική εταιρεία, προειδοποιώντας για πιθανούς
κινδύνους στην ασφάλεια του συνόλου της διατλαντικής
Συμμαχίας.
Ωστόσο, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, φαίνεται να έχουν λάβει
μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία
δεν αποκλείουν προμηθευτές ξένων τεχνολογιών, όπως
η Huawei, από τη συμμετοχή στην ανάπτυξη δικτύων 5G

στην Ευρώπη.
Η Huawei δεν θεωρείται απειλή από τους Ούγγρους
εμπειρογνώμονες.
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η τεχνολογία που παράγεται
από την Κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Huawei αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, ανέφερε ο κ Palkovics σε
συνέντευξή του στο Reuters. «Έχουμε πάρει μια πιο πραγματιστική θέση, την ίδια, που έχει υιοθετήσει και η Γερμανία», ανέφερε ο κ. Palkovics προσθέτοντας ότι η Ουγγρική
κυβέρνηση δεν διαθέτει δεδομένα που θα υποστηρίξουν
τον ισχυρισμό ότι η τεχνολογία της Huawei θέτει σε κίνδυνο την Ουγγαρία.
Ανέφερε επίσης ότι η Ουγγαρία παρακολουθεί στενά τις
τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη Huawei στη Γερμανία, η οποία αναπτύσσει επί του παρόντος ένα σύστημα
αξιολόγησης το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει ενδεχόμενες απειλές για την ασφάλεια. «Αν μια άλλη, τεχνολογικά πιο προηγμένη χώρα ξεκινήσει την κυκλοφορία με
αυτόν τον τρόπο, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Αν δεν το

infocom•04•16

17

COVER STORY

κάνει, δεν θα το κάνουμε», δήλωσε ο κ. Palkovics σχετικά
με τη δυνητική συμμετοχή της Huawei στην ανάπτυξη του
δικτύου 5G της Ουγγαρίας.
Η Γερμανία, ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της
Ουγγαρίας, έχει λάβει μια μάλλον πραγματιστική θέση σε
σχέση με τον Κινέζο τεχνολογικό γίγαντα. Αντί να στοχοποιήσει συγκεκριμένα την Huawei, οι γερμανικές ρυθμι-
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στικές αρχές προετοιμάζουν ένα σύνολο κανόνων που θα
ισχύουν για όλες τις τεχνολογικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της γερμανικής υποδομής στο
διαδίκτυο, είτε πρόκειται για τη Nokia, την Ericsson ή τη
Huawei. «Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλες
τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το όνομά τους», δήλωσε
ο Πρόεδρος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δικτύου της

Γερμανίας, Jochen Homann, στο NTV, προσθέτοντας ότι
«μέχρι στιγμής ο οργανισμός δεν έχει βρει στοιχεία ότι η
Huawei κάνει κάτι που δεν πρέπει να κάνει».

Η παρουσία της Huawei στην
Ουγγαρία
Αν και από τις δηλώσεις του τύπου μπορεί να φαίνεται
ότι η Ουγγρική κυβέρνηση είναι μάλλον αμερόληπτη όσον
αφορά την πίστη της εταιρείας Huawei για τη χώρα της
Κεντρικής Ευρώπης, υπήρξε μεγάλη αμοιβαία συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο
του 2018, η Huawei υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με
την Ουγγρική κυβέρνηση για τη βελτίωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών της χώρας. Στόχος της συμφωνίας ήταν
να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ουγγαρίας να
προσφέρει στο 90% των νοικοκυριών, ταχύτητα στο διαδίκτυο 100Mbps μέχρι το 2025.
Την ώρα της υπογραφής της συμφωνίας, ο κ. Palkovics
ήταν πολύ πιο αισιόδοξος για τον ρόλο που θα έπαιζε η
Huawei στην ανάπτυξη δικτύων 5G στη χώρα. «Αναμένουμε ότι η Huawei θα αρχίσει να χτίζει ένα οικιακό δίκτυο 5G
σύντομα», είχε δηλώσει ο κ. Palkovics το Νοέμβριο του
2018. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Huawei απασχολεί
περίπου 2.000 άτομα στην Ουγγαρία και, σύμφωνα με τα
στοιχεία της εταιρείας, έχει επενδύσει 1,2 δις δολάρια
στην Ουγγαρία από το 2005. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο εφοδιασμού της Huawei, το οποίο ξεκίνησε το 2009, βρίσκεται
κοντά στη Βουδαπέστη. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγική
βάση της Huawei εκτός Κίνας.

Πλατφόρμα Επιχειρηματικής
Δικτύωσης Business Grove
Η ALX Greece ανέπτυξε την πλατφόρμα επιχειρηματικής
δικτύωσης Business Grove.
Με στόχο την ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών,
τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, την κατάρτιση
αναπτυξιακού πλάνου, και την ανάπτυξη των εμπορικών
σχέσεων, το Business Grove απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Αποστολή του Business Grove είναι η παροχή πολύπλευρης υποστήριξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και
χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και καινοτόμο πνεύμα.
Σκοπός μας είναι η προσέγγιση εταιρειών τεχνολογίας με
τις τοπικές και διεθνείς αγορές, και η δημιουργία ενός
επιταχυντή συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και διεθνών
επιχειρήσεων. Στην πρόοδο του τεχνολογικού κλάδου, το
Business Grove προσθέτει ταχύτητα, ποιότητα, αποτελεσματικότητα.
Η πλατφόρμα αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για τις
εταιρείες που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους, και υποστηρίζει
την ανάπτυξη νέων διαδρομών προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυροί και μακροχρόνιοι διεπιχειρησιακοί δεσμοί.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται:
• Δικτύωση με εταιρείες σε όλο τον κόσμο
• Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης
και Mentoring
• Υποστήριξη κατά τη διερεύνηση της ζήτησης

infocom•04•16

19

COVER STORY

• Ενέργειες δικτύωσης και ενίσχυσης εταιρικής φήμης
• Φιλοξενία συναντήσεων και επαφών

Τι είναι το HEPA
Η αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι
τα ουγγρικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο
επίπεδο. Οι εταιρείες από την Ουγγαρία προσφέρουν υψηλής ποιότητας, παγκοσμίου φήμης και καινοτόμα προϊόντα
σε διάφορες βιομηχανίες, ενώ σπουδαίοι Ούγγροι επιχειρηματίες επενδύουν όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη
εκτός των ουγγρικών συνόρων.
Όντας ένα κυβερνητικό θεσμικό όργανο ο HEPA (Εθνικός
Οργανισμός Εμπορίου Ουγγαρίας) στοχεύει στην παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να στηρίξει
την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών των ουγγρικών
επιχειρήσεων και να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της
χώρας. Εργάζεται σε στενή συνεργασία με άλλους κρατικούς, οικονομικούς θεσμούς, με κοινή αποστολή τη διαθεσιμότητα περισσότερων και πιο ποιοτικών Ουγγρικών
προϊόντων στις διεθνείς αγορές αλλά και την ανάπτυξη
της αναγνωρισιμότητας των ουγγρικών Brand στη διεθνή
αγορά. Ο οργανισμός HEPA προσφέρει το οικονομικό, διπλωματικό και επιχειρηματικό δίκτυό του καθώς και υπηρεσίες προώθησης για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πληροφορίες Εξωτερικού Εμπορίου
Η ορθή γνώση των ξένων αγορών είναι ουσιώδης για την
εκπόνηση της στρατηγικής εξαγωγών μιας εταιρείας. Οι
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υπηρεσίες έρευνας περιλαμβάνουν τη συνολική ανάλυση
των ξένων αγορών που παρέχουν γενικές πληροφορίες
και στατιστικά στοιχεία για τον τομέα της συγκεκριμένης
χώρας, τα πραγματικά δεδομένα και τις προβλέψεις για το
μέγεθος της αγοράς, την παρουσίαση των καταναλωτών
και τα βασικά στοιχεία των ηγετών της αγοράς.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επιχειρηματίες και τις SΜΕ. Υπάρχουν
πολλές προοπτικές χρηματοδότησης για τις SΜΕ μέσω
εθνικών, Ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών πόρων. Ως μέρος
των εξατομικευμένων επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μας, βοηθάμε τους πελάτες μας να
βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να
εργαστούν για τα σχέδιά τους σχετικά με το πώς να συμμετάσχουν σε ξένες αγορές και να βρουν τα κατάλληλα
χρηματοδοτικά κεφάλαια για τους αναπτυξιακούς τους
στόχους. Με τη βοήθεια του χάρτη χρηματοδότησης της
HEPA παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με
τις επιχορηγήσεις, τα δάνεια, τις συνδυασμένες ευκαιρίες
δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ουγγαρία.

Συμβουλευτική Υπηρεσία για
Στρατηγική Εξαγωγών
Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής υπηρεσίας, αναθεωρούμε τα εταιρικά σχέδια Εξαγωγής για τα επόμενα 1-3
χρόνια. Ανάλογα με τους στόχους, οι σύμβουλοι προτεί-

Η υψηλή προστιθέμενη αξία των εκπαιδεύσεων διασφαλίζεται από την εργασία σε μικρές ομάδες, τη διαδραστική
και φιλική ατμόσφαιρα, καθώς και την εμπειρογνωμοσύνη
των προσκεκλημένων ειδικών και διδασκόντων που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διεθνείς εκθέσεις

νουν βήματα κοινής συνεργασίας ανάλογα των διαθέσιμων
υπηρεσιών. Σαν αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας, ετοιμάζεται ένας στρατηγικός χάρτης για τον πελάτη που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εταιρική Στρατηγική
Εξαγωγών για τα επόμενα 1-3 χρόνια.

Εταιρικές σχέσεις
Οι ουγγρικές SΜΕ παρέχουν την πλευρά των υπηρεσιών
της HEPA, η οποία αποτελείται από εταιρικές σχέσεις. Οι
υπηρεσίες αυτές διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η διεύθυνση εταιρικών σχέσεων
διαχειρίζεται τις σχέσεις των πελατών, εκτελεί εργασίες
που συνδέονται με την υποστήριξη πελατών και την απόκτηση πελατών. Εκτός από την εισαγωγή ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων και προϊόντων έτοιμων για εξαγωγή σε ξένες επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, προετοιμάζουν και
διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου και παρέχουν υπηρεσίες προεπιλογής.

Εκπαιδεύσεις εστιάζοντας στην
εξαγωγή
Οι Ουγγρικές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν στο
εξωτερικό μόνο εάν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες
τόσο για την είσοδό τους στις ξένες αγορές όσο και για
τις προκλήσεις που θα φέρει η είσοδος. Ο HEPA βοηθά τις
Ουγγρικές επιχειρήσεις να εισέλθουν στις ξένες αγορές
με ένα ποικίλο εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο. Προσφέρουμε
μαθήματα σε όλα τα θέματα που συμβάλλουν στην επιτυχή
είσοδο στις ξένες αγορές και στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιτυχίες. Εκτός από εκπαιδεύσεις που επικεντρώνονται στα Οικονομικά, Business & Marketing, προσφέρουμε επίσης μαθήματα αφιερωμένα στις πολιτιστικές
διαφορές μεταξύ συγκεκριμένων χωρών. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν ή σε ειδικά διαμορφωμένες χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών, υποστηρίζουμε τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση των Ουγγρικών
επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, σε Διεθνείς Εκθέσεις και Εμπορικά Συνέδρια.
Σε αυτά παρέχεται μια μοναδική ευκαιρία επίδειξης των
πελατών μας , καθώς προσκαλούμε αντιπροσώπους
εταιρειών που ενδιαφέρονται για τα Ουγγρικά προϊόντα
σε B2B συναντήσεις προκειμένου να δημιουργηθούν
νέες Ουγγρικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι πελάτες
μπορούν να συστηθούν στο κοινό εθνικό περίπτερο με
χαμηλότερο κόστος και να έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με πολύτιμους ξένους επιχειρηματικούς εταίρους.
Παρέχουμε επίσης ενεργή επαγγελματική υποστήριξη σε
ξένες επιχειρήσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων
συνεργασιών και επιτυχημένων επιχειρηματικών σχέσεων
με Ουγγρικές επιχειρήσεις.

Αναζήτηση Διεθνών Συνεργατών
Η HEPA υποστηρίζει τις εξαγωγικές δραστηριότητες των
ουγγρικών επιχειρήσεων με τα περιφερειακά συνεργαζόμενα γραφεία της και τις επαγγελματικές συνδέσεις του
δικτύου επιχειρήσεων Europe. Τα περιφερειακά γραφεία
μας αναζητούν συνεργάτες για τις ουγγρικές εταιρείες,
ενώ βρίσκουν ευκαιρίες στην αγορά του εξωτερικού για τα
ουγγρικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Επιχειρηματικά Φόρουμ
Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία
και το συντονισμό των Επιχειρηματικών Φόρουμ και Εκδηλώσεων που σχετίζονται με υψηλόβαθμες επίσημες
αντιπροσωπείες που επισκέπτονται την Ουγγαρία. Οι στοχευμένες συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρέχουν άμεση
επαφή με τους συμμετέχοντες και έχουν την ευκαιρία
να επικοινωνήσουν, συμβάλλοντας στην ομαλή εκτέλεση
των διαπραγματεύσεων και την επιτυχή ολοκλήρωση των
συμφωνιών. Τα επιχειρηματικά φόρουμ έχουν, σε πολλές
περιπτώσεις, σχέση με εγχώριες διεθνείς εκθέσεις ή τις
επισκέψεις των αντιπροσωπειών των επιχειρήσεων.
Εκτός από τις επιχειρηματικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ουγγαρία, παρέχουμε επίσης ευκαιρίες στους
πελάτες μας να παρακολουθήσουν ξένες επιχειρηματικές
εκδηλώσεις που σχετίζονται με υψηλόβαθμες κυβερνητικές αντιπροσωπείες.
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Το Dell Exclusive Store ξεκίνησε τη
λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη

Το νέο κατάστημα στεγάζεται στο εμπορικό κέντρο
«Mediterranean Cosmos», προσφέροντας στους επισκέπτες του τη δυνατότητα να δουν από κοντά όλα τα προϊόντα
της Dell.
`Την έναρξη λειτουργίας του νέου Dell Exclusive Store στην
Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Oktabit. Το νέο κατάστημα,
αποκλειστικά για τη διάθεση των καταναλωτικών προϊόντων της Dell Technologies, βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο
«Mediterranean Cosmos» και είναι το δεύτερο Dell Exclusive
Store που λειτουργεί στην Ελλάδα, μετά από το αντίστοιχο στο
εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» στην Αθήνα.
Η Oktabit ανέλαβε τη δημιουργία του καταστήματος, ως
διανομέας των προϊόντων της Dell στην Ελλάδα. Η εταιρεία
είναι επίσης υπεύθυνη και για τη λειτουργία του Dell Exclusive
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Store στο «The Mall Athens», το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια
εξαιρετικά επιτυχημένης λειτουργίας. Το νέο Dell Exclusive
Store δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν
από κοντά και να δοκιμάσουν την πλήρη γκάμα των προϊόντων
της Dell και να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό. Tο χαρτοφυλάκιο της Dell περιλαμβάνει προσωπικούς
υπολογιστές, που απευθύνονται τόσο σε οικιακούς καταναλωτές, όσο και εταιρικούς πελάτες, οθόνες και μια πλήρη
γκάμα αξεσουάρ για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
Τα προϊόντα της Dell συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά που
αναζητούν οι πελάτες που επιθυμούν να επιλέξουν με ασφάλεια συστήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.
Σχεδιασμένα με την παγκόσμια εμπειρία της Dell και τις
συζητήσεις με πελάτες σε όλο τον κόσμο διακρίνονται από
άνεση και φιλικότητα, ισχυρή απόδοση και πανέμορφο design.
Στο Dell Exclusive Store οι επισκέπτες θα βρουν επιλογές που
ταιριάζουν στην ιδιαίτερη αισθητική για το μοντέλο χρήσης
τους. Από την κατηγορία των mainstream συσκευών που
απευθύνονται σε καταναλωτές χωρίς εξειδικευμένες ανάγκες έως και επαγγελματικά workstations, όλα τα συστήματα
της Dell είναι φτιαγμένα με εξαιρετικές προδιαγραφές και
καινοτομική σχεδίαση.

Οι επισκέπτες στο νέο Dell Exclusive Store θα έχουν τη
δυνατότητα να δουν από κοντά -και για πρώτη φορά στην
Ελλάδα- ορισμένα από τα κορυφαία νέα προϊόντα της Dell με
επεξεργαστές Intel Core 10ης γενιάς και μοναδικές καινοτομικές τεχνολογίες, για τις οποίες τα προϊόντα της Dell έχουν
αποσπάσει πολλά βραβεία στις πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις
CES στο Λας Βέγκας, Computex στην Ταϊβάν, αλλά και στην
έκθεση gaming Gamescom στο Βερολίνο.
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Ειδικότερα, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει από κοντά:
• Το μοναδικό design, τις επιδόσεις και τα πλούσια χαρακτηριστικά των laptops των σειρών Inspiron και Vostro
που καλύπτουν ποικίλες προσωπικές και επαγγελματικές
ανάγκες.
• Τις premium σειρές XPS και Precision που απευθύνονται
σε απαιτητικό κοινό με αυξημένες ανάγκες ισχύος και
δυνατοτήτων, συμπυκνώνοντας κορυφαίες δυνατότητες
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σε καλαίσθητα και ελαφριά σασί.
• Τα εντυπωσιακά επιτραπέζια επαγγελματικά συστήματα
γραφείου της σειράς Οptiplex, με προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης και ασφάλειας για το σύγχρονο γραφείο,
αλλά και ελάχιστο footprint, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διακριτικότητα και εξοικονόμηση χώρου.
• Τις εξαιρετικής ποιότητας οθόνες της Dell, με μοντέλα
που καλύπτουν τους οικιακούς χρήστες, τους επαγγελματίες, τους δημιουργούς περιεχομένου, αλλά και τους
gamers, σε μια τεράστια ποικιλία μεγεθών, αναλύσεων,
διαθέσιμων χαρακτηριστικών και για κάθε προϋπολογισμό.
• Επιπλέον, σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα εντυπωσιακής
σχεδίασης gaming desktops & laptops της Alienware, που
είναι συνυφασμένα με το high-end gaming, με προηγμένες
δυνατότητες VR και αναλύσεων 4Κ, αλλά και την τελευταία
λέξη στις τεχνολογίες airflow και water-cooling, και απίθανα οπτικά εφέ ελεγχόμενα από αποκλειστικό software
της Alienware.
«Η δημιουργία του νέου Dell Exclusive Store αποτελεί ένα
ακόμη δείγμα της επιτυχημένης συνεργασίας μας με την Dell
Technologies, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο
των ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, το νέο κατάστημα
αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για ενίσχυση της παρουσίας
μας στη Βόρεια Ελλάδα», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου,
Διευθύνων Σύμβουλος της Oktabit.

κοντά την εμπειρία τεχνολογίας των συστημάτων client της
Dell και να επιλέξουν το ιδανικό σύστημα είτε για εργασία είτε
για ψυχαγωγία με βάση τις δικές τους ανάγκες.»
Το Dell Exclusive Store βρίσκεται στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου στο «Mediterranean Cosmos», το οποίο είναι
το μεγαλύτερο του είδους του στη Βόρεια Ελλάδα, με περισσότερα από 200 καταστήματα. Ο ετήσιος αριθμός των
επισκέψεων καταναλωτών του «Mediterranean Cosmos»
εκτιμάται σε 8 εκατ., ενώ στα σημαντικά πλεονεκτήματά του
περιλαμβάνεται η γειτνίαση με το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η κ. Κατερίνα Αθανασοπούλου, Marketing Director της Dell
Technologies, Central & Eastern Europe, δήλωσε κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων του νέου καταστήματος: «Χαιρόμαστε
ιδιαίτερα με την απόφαση της Oktabit να δημιουργήσει ένα νέο
Dell Exclusive Store στην Θεσσαλονίκη. Οι καταναλωτές έχουν
πλέον ακόμα περισσότερες επιλογές για να γνωρίσουν από

Η δημιουργία του καταστήματος στη Θεσσαλονίκη αποτελεί
συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας του Dell
Exclusive Store στην Αθήνα. «Με τη λειτουργία του Dell
Exclusive Store στο The Mall Athens δώσαμε στους καταναλωτές την ευκαιρία να γνωρίσουν τις προτάσεις της Dell μέσα
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή
μας δικαίωσε και το επόμενο βήμα ήταν να προσφέρουμε
την ίδια δυνατότητα και στους καταναλωτές της Βόρειας
Ελλάδας. Ήταν μια ανάγκη που υπήρχε και αποφασίσαμε να
την καλύψουμε», επεσήμανε ο Αλέξης Παπαϊωάννου, Γενικός
Διευθυντής της Oktabit.
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DECENTRALIZED 2019: η τεχνολογία
Blockchain μας αφορά όλους

Ο «πατέρας» της τεχνολογίας Blockchain, W. Scott Stornetta,
μίλησε στο φετινό συνέδριο, μαζί με εκατό και πλέον άλλους
διακεκριμένους διεθνείς ομιλητές του χώρου, καθώς οδεύουμε από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή και υιοθέτηση
της τεχνολογίας Blockchain.
Με ιδιαίτερα εντυπωσιακούς και διακεκριμένους ομιλητές
από τους τομείς blockchain και κρυπτονομισμάτων, και με
περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες απ’ όλο τον κόσμο
πραγματοποιήθηκε το φετινό συνέδριο DECENTRALIZED, που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Institute for the Future (IFF),
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το DECENTRALIZED 2019 προσέλκυσε στην Αθήνα περισσότερους από 100 ομιλητές από 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του αποκαλούμενου ως «πατέρα» της τεχνολογίας,
Δρ. W. Scott Stornetta, αλλά και των δημοφιλών στον χώρο
Δρ. Adam Back (εφευρέτη του hashcash) και David Chaum
(πρωτοπόρου στην Κρυπτογραφία), οι οποίοι συναντήθηκαν
για τρεις μέρες με στόχο να σκιαγραφήσουν τα επόμενα
βήματα στο αποκεντρωμένο μέλλον μας.
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Δυναμική εκπροσώπηση στο συνέδριο είχε επίσης το πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (εθνικές κυβερνήσεις, κρατικοί
φορείς και υπερεθνικοί οργανισμοί), με τους Silvio Schembri
(Υφυπουργός Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ψηφιακής
Οικονομίας και Καινοτομίας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού
της Μάλτας), Εύα Καϊλή (Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της
Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και Τεχνολογίας στο
Ευρωκοινοβούλιο STOA), Δήμητρα Καλογήρου (Πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) και Βασιλική Λαζαράκου
(Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος).
Το φετινό DECENTRALIZED εισήγαγε αρκετές καινοτομίες σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη, με πρώτη το διαχωρισμό του
συνεδρίου σε τρεις διαφορετικές ενότητες (tracks), αυτές
των Επιχειρήσεων (Business), της Τεχνολογίας (Technology)
και της Ακαδημαϊκής Έρευνας (Academia). Το γεγονός αυτό
επέτρεψε τη δυναμική ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ ομιλητών και συμμετεχόντων σχετικά με τις τάσεις
και εξελίξεις στον χώρο, και την ανάλυση των τελευταίων
χρήσεων και εφαρμογών των τεχνολογιών blockchain και
κρυπτονομισμάτων.

Μια ακόμη φετινή καινοτομία αφορούσε στην παροχή πρακτικής εμπειρίας στους συμμετέχοντες, η οποία προωθήθηκε μέσα από δύο ολοήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια πριν
από την έναρξη του συνεδρίου (το Corda Bootcamp και το
Hyperledger Workshop) σε συνεργασία με τις εταιρείες R3
και Hyperledger. Στην κεντρική του ομιλία, ο Δρ. Stornetta, ο
οποίος είναι επικεφαλής επιστήμονας στην Yugen Partners,
ενώ διέψευσε, και μάλιστα στα Ιαπωνικά, τις φήμες που τον
θέλουν να είναι ο Satoshi Nakamoto, το άτομο - «φάντασμα»
που δημιούργησε το bitcoin, ενθάρρυνε όλους τους συμμετέχοντες να σταματήσουν να βλέπουν το bitcoin design
paper του τελευταίου ως «Ιερό Δισκοπότηρο». Αντ’ αυτού,
τους προέτρεψε να επικεντρωθούν στη «δημιουργία αποτελεσματικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση πραγματικών
προβλημάτων». Υπογράμμισε επίσης ότι «το blockchain μας
αφορά όλους, μόνο συλλογικά μπορούμε να δημιουργήσουμε
αμετάβλητα αρχεία, να διασφαλίσουμε την ισότητα και ένα
διομότιμο (peer-to-peer) [που λειτουργεί]». Παρομοιάζοντας
το blockchain με την έλευση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα,
παρότρυνε όλους να εκμεταλλευτούν την τεράστια δύναμή
του να κάνει καλό.
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Αντώνης
Πολεμίτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανάδειξη
του θεσμού στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης για
blockchain και κρυπτονομίσματα. Συνεχίζοντας, ο κ. Πολεμίτης, προέτρεψε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των μεγάλων
εταιρειών, να τολμήσουν και να πιέσουν περισσότερο, ώστε
να φθάσουμε σε ένα σημείο που τα πολιτικά μέτρα και η
τεχνική υποδομή θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε λύσεις
στα σύγχρονα προβλήματα, με τρόπο οργανικό.
Ο κ. Πολεμίτης αναφέρθηκε στο ταχέως μεταβαλλόμενο
πολιτικο-νομικό πλαίσιο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω καταπολέμησης του συγκεντρωτισμού. Όπως είπε,
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν εξαιρείται από αυτή την
πρόκληση, καθώς ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη βήμα, επεκτείνοντας τις ήδη υφιστάμενες χρήσεις που πρώτο εισήγαγε
(πληρωμές και βεβαιώσεις), παρέχοντας μία τρίτη ουσιαστική
χρήση μέχρι το DECENTRALIZED 2020. «Προσβλέπουμε
στη συνέχιση της συνεργασίας μας με όλους εσάς με κάθε
τρόπο, σχήμα ή μορφή, ώστε να σπρώξουμε τις κοινωνίες και
την ανθρωπότητα ολόκληρη ακόμη πιο μπροστά», κατέληξε.
Στην καταληκτική του ομιλία, ο καθηγητής Γιώργος Γιαγλής,
Γενικός Διευθυντής του Institute For the Future (IFF) του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ευχαρίστησε τους πέραν των 50
χορηγούς, υποστηρικτές, εκθέτες και ΜΜΕ για τη συνεισφο-

ρά τους στο «κύμα δημιουργικής αναταραχής», που βρίσκεται
σε εξέλιξη, τόσο μέσα από τη δική τους ενασχόληση με τον
τομέα, όσο και μέσω της υποστήριξης που επιδεικνύουν στο
συνέδριο.
Ανακοίνωσε επίσης ότι το DECENTRALIZED θα επιστρέψει
στη βάση του στην Κύπρο το 2020 και θα πραγματοποιηθεί
στη Λεμεσό, στις 12-13 Νοεμβρίου. Επιπλέον, αποκάλυψε
το θέμα της διάσκεψης του επόμενου έτους, που είναι η
«Εφαρμογή». Το γεγονός σχολιάστηκε πολύ θετικά, καθώς
δεν θα μπορούσε να είναι πιο σχετικό με την πορεία προς
τα εμπρός, ως φυσική συνέχεια των τριών ημερών «Αποκέντρωσης» στην Αθήνα, καθώς συλλογικά οδεύουμε από
τη θεωρία στην πρακτική της υιοθέτησης και χρήσης της
τεχνολογίας blockchain.
To DECENTRALIZED 2019 συνδιοργανώθηκε από το Institute
For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το κορυφαίο διεθνές ινστιτούτο σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας τεχνολογίας blockchain και κρυπτονομισμάτων, και την
BitShares, την ταχύτερη βιομηχανική πλατφόρμα Blockchain
παγκοσμίως, που παρέχει συνάμα ένα από τα πιο ραγδαία
αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα του είδους.
Ανάμεσα στον αυξανόμενο αριθμό χορηγών, εκθετών και υποστηρικτών του DECENTRALIZED 2019, ήταν και η Κυβέρνηση
του Καναδά, γεγονός που αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία
για συνέδριο του είδους αυτού, καθώς επίσης και σημαντικοί
οργανισμοί όπως οι Accenture, PwC UK, Microsoft, Eurobank
Greece, Stelios Americanos & Co. LLC, PumaPay, Obyte,
ODEM, VeChain, JUR, WhizGrid, ZEME, Elixxir, Globaltraining,
Block.co, IOHK, Aerapasss, TheFutbolApp, και Sofie Project
(Guardtime). Οι εταιρείες αυτές συμμετείχαν είτε με ομιλητές, είτε με αντιπροσώπους που παρουσίασαν τα καινοτόμα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά διαμορφωμένο
εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
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UFBB

Ultra Fast Broadband: συμμετοχές
και χρονοδιάγραμμα


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Η «βεντάλια» των κριτηρίων για τη συμμετοχή στη διαδικασία
για το Ultra Fast Broadband (UFBB) είχε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να είναι τηλεπικοινωνιακός πάροχος, ή να έχει στην ιδιοκτησία του δίκτυα ή να
έχει κατασκευάσει δίκτυα. Με τον τρόπο αυτό ο διαγωνισμός
πέτυχε να συγκεντρώσει ενδιαφέρον από 10 εταιρείες (ή το
πιθανότερο 9) από διαφορετικές αγορές (τηλεπικοινωνίες,
κατασκευές και ενέργεια).
Από την τηλεπικοινωνιακή αγορά η συμμετοχή του ΟΤΕ ήταν
αναμενόμενη καθώς από την αρχή είχε δηλώσει ότι εξετάζει τη συμμετοχή του. Η Vodafone και η Wind αρχικά ήταν
διστακτικές, ωστόσο, φαίνεται ότι στην πορεία πείστηκαν να
προσέλθουν στον ανταγωνιστικό διάλογο. Η συμμετοχή των
Άβαξ, Intrakat και Μυτιληναίου - ΜΕΤΚΑ ήταν επίσης αναμενόμενη με δεδομένο ότι διεθνώς οι τεχνικές εταιρείες
αναλαμβάνουν τέτοια έργα που, εξάλλου, έχουν πολύ κατασκευαστικό αντικείμενο. Από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα επελέγη
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να συμμετέχει η Τέρνα Ενεργειακή και επίσης από το χώρο
της ενέργειας αρχικό ενδιαφέρον εκδήλωσε η ΔΕΗ και η
Grid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ. Πιθανό θεωρείται οι
παραπάνω εταιρείες που έχουν προσέλθει στη διαδικασία
όλες μόνες τους στην πορεία να συνεργαστούν μεταξύ τους.
Η μοναδική παρουσία από το εξωτερικό είναι αυτή της
Oman Fiber Optic, εταιρεία κατασκευαστής οπτικών ινών
από το Ομάν. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Oman
Fiber Optic δεν έχει καταθέσει τα αναγκαία νομιμοποιητικά
έγγραφα. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί τυπικά όταν ανακοινωθεί ποιες εταιρείες θα περάσουν τελικά στον ανταγωνιστικό διάλογο. Για τον ΑΔΜΗΕ η συμμετοχή στη διαδικασία
αποτελεί στρατηγική επιλογή. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο
οπτικών ινών (2.500 χλμ.) σε όλη την Ελλάδα και στις αρχές
του έτους ίδρυσε τη θυγατρική Grid Telecom η οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας μέσω σύγχρονου δικτύου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ με τη

θυγατρική του Grid Telecom η οποία έχει ιδρυθεί στις αρχές του 2019 θα εξεταστεί ως προς το τυπικό της μέρος
καθώς με βάση τη διαγωνιστική διαδικασία οι φορείς που
συμμετέχουν χρειάζεται να έχουν τουλάχιστον μια ολόκληρη
οικονομική χρήση.
Η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ αναμενόταν. Της ΔΕΗ ήταν γνωστή
αλλά όχι απολύτως σίγουρη. Όπως εκτιμάται ακόμα και αν η
ΔΕΗ δεν αναδειχθεί ανάδοχος θα μπορούσε να εξασφαλίσει
έσοδα από τη διάθεση του δικτύου της (ακόμα και τις κολώνες). Και αυτό γιατί ένα δεύτερο σκέλος της διαδικασίας για
το UFBB είναι ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν διαθέτουν
τα υφιστάμενα δίκτυά τους σε άλλους παρόχους στη χονδρική. Θεωρητικά το νέο προς υλοποίηση δίκτυο οπτικών ινών
μπορεί να «πατήσει» πάνω στο εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ ή
σε τμήμα του ή σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο εταιρείας που
συμμετέχει στη διαδικασία για το UFBB. Αν όλοι οι υποψήφιοι
καταθέσουν δεσμευτική προσφορά οι ανάδοχοι θα είναι από
3 έως 7. Το UFBB θα υλοποιηθεί σε 7 τμήματα (lots) που
αφορούν ισάριθμες περιοχές. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί
το δικαίωμα να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό lots ανά ανάδοχο. Το UFBB, έργο ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ
(με ΦΠΑ) για το οποίο εκδηλώθηκε το αρχικό ενδιαφέρον,
έχει να «παλέψει» με ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Η

δημόσια συμμετοχή θα προέλθει από το ΕΣΠΑ 2014-2020
(88% ΕΠΑΝΕΚ και 12% ΠΑΑ). Για να μην απωλέσει τη χρηματοδότηση, έως 300 εκατ. ευρώ, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο τέλος του 2023. Για την κατασκευή του έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται δύο χρόνια, άρα
για να υπάρξουν ανάδοχοι, μένουν άλλα δύο, δηλαδή μέχρι
το τέλος του 2021. Τα 4 αυτά χρόνια είναι χρόνος επαρκής
μόνον αν οι υποψήφιοι δεν επιδοθούν σε σκληρό πόλεμο
προσφυγών και ενστάσεων και μόνον αν δεν εμφανιστούν τα
γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια που ακόμα τίθενται στους
παρόχους που υλοποιούν δίκτυα.
Το πρώτο περίπου δίμηνο θα αναλωθεί από την επιτροπή του
διαγωνισμού στην μελέτη των νομιμοποιητικών εγγράφων
επί των οποίων δύναται να γίνουν ενστάσεις. Στη συνέχεια
θα ανακοινωθεί ποιοι πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί
για να συνεχίσουν στον ανταγωνιστικό διάλογο με την αναθέτουσα αρχή ώστε να διαμορφωθεί η τελική σύμβαση και
θα ακολουθήσει η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα φθάσουν στο τελικό στάδιο των
δεσμευτικών προσφορών θα κριθούν κυρίαρχα από το σε
πόσες περισσότερες περιοχές (ή συνδέσεις) από τις ελάχιστες (60% επί του συνόλου) θα δώσουν τη δυνατότητα
ταχύτητας σύνδεσης έως 1GB, ενώ ως προς το καθαρά
οικονομικό σκέλος από το ύψος της δημόσιας συμμετοχής
που θα ζητούν (θα προκριθούν όσοι ζητούν την μικρότερη
δημόσια χρηματοδότηση).
Το UFBB σχεδιάστηκε και έφθασε έως το σημείο να εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με επικεφαλής τον πρώην
γενικό γραμματέα, Βασίλη Μαγκλάρα, και θα υλοποιηθεί με
ευθύνη του νυν γενικού γραμματέα, Αντώνη Τζωρτζακάκη.
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BUSINESS

ΣΕΒ: καθυστέρηση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

«Έλλειμα πυξίδας μετασχηματισμού» διαπιστώνει στις ελληνικές επιχειρήσεις ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών) επισημαίνοντας: «Οι επιχειρήσεις δεν έχουν
αντιληφθεί την κρισιμότητα άμεσης προσαρμογής στο διεθνή
ανταγωνισμό. Χωρίς ψηφιακό μετασχηματισμό, κινδυνεύουν
με απώλεια πελατών, περιθωριοποίηση προϊόντων και επιχειρηματική απαξίωση.»
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που δημιούργησε ο ΣΕΒ διενήργησε πρωτογενή έρευνα για την ανάλυση
του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα πλέον ενδιαφέροντα αποτελέσματα
της έρευνας για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Αναζήτηση πυξίδας. Αν και 9/10 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, λιγότερες από τις μισές (48%)
έχουν κάποια συγκεκριμένη ψηφιακή στρατηγική. Επιπλέον, μόλις το 23,5% χρησιμοποιεί σύστημα μέτρησης
και παρακολούθησης της απόδοσης των ψηφιακών και
τεχνολογικών επενδύσεων τους, ενώ οι μισές (50%)
δεν διαθέτουν διευθυντικό στέλεχος για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
• Ανάγκη μεγαλύτερης προτεραιότητας. Μόνο το 7% των
επιχειρήσεων δηλώνει ότι πρωταρχικός στόχος των
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επενδύσεων ψηφιοποίησης είναι ο μετασχηματισμός
τους παρότι ο διεθνής ανταγωνισμός υιοθετεί ταχύτατα νέα μοντέλα λειτουργίας. Αντιθέτως, οι ψηφιακές
επενδύσεις στην Ελλάδα εστιάζουν σε μείωση κόστους
(23,6%), αυτοματοποίηση υποστηρικτικών (back office)
λειτουργιών (17,2%) και αναβάθμιση εφαρμογών τύπου
ERP (16,5%). Ενθαρρυντική ένδειξη είναι η στροφή προς
τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη (17,2%).
Εντελώς αποθαρρυντική ένδειξη παραμένει το γεγονός
ότι οι επιχειρήσεις δεν επιδιώκουν ψηφιακές λύσεις που
μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα (11,1%), να ενισχύσουν,
με data analytics την πληροφόρηση για τη λειτουργία της
επιχειρήσεις και των πελατών (10,1%), ή να βελτιώσουν
την ανταλλαγή δεδομένων με συνεργάτες και προμηθευτές (9,5%).
• Ανάγκη εξοικείωσης με νέες διαδικασίες και οργάνωση. Η
απουσία κουλτούρας καινοτομίας και η αντίσταση στην αλλαγή (21,3%) είναι τα σημαντικότερα εσωτερικά εμπόδια.
• Ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές και δεξιότητες. Η
δυσκολία χρηματοδότησης και η απουσία επενδυτικών
κινήτρων (12.7%) εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική
τροχοπέδη για την ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων
των επιχειρήσεων με επίκεντρο τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Οι δυσκολίες συμπληρώνονται από περιορισμούς στις υφιστάμενες υποδομές τεχνολογίας (12,5%)
και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας
στα στελέχη (12%)
• Ανάγκη επενδύσεων σε σύγχρονες λύσεις. Ενώ οι μεγάλες
επιχειρήσεις επενδύουν συνεχώς σε νέες τεχνολογίες τα
3 τελευταία χρόνια, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις το
πραγματοποιούν σε πολύ μικρότερο βαθμό. Προβληματίζει
το γεγονός ότι το 53,5% των επιχειρήσεων με κύκλο
εργασιών κάτω των 30 εκατ. ευρώ είτε δεν επένδυσαν
καθόλου την τελευταία 3ετία σε ψηφιακές λύσεις, είτε
επένδυσαν κάτω από 100.000 ευρώ. Ενθαρρυντική είναι
η πρόθεση του 86% για επενδύσεις σε νέες ψηφιακές και
τεχνολογικές λύσεις τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο ΣΕΒ θεωρεί ζήτημα ζωτικής σημασίας την έναρξη διαλόγου
μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, για την ταχεία υλοποίηση
ενός εθνικού προγράμματος προσαρμογής στο Industry 4.0
και με ενδιαφέρον αναμένονται οι πρωτοβουλίες που θα
λάβει αφού διατύπωσε και ανέλυσε επαρκώς το πρόβλημα.

EMERGENCY

Στο τέλος του έτους σε κανονική
λειτουργία το 112


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει η κυβέρνηση,
στο τέλος του έτους, θα τεθεί σε κανονική λειτουργία το σύστημα του Ευρωπαϊκού Αριθμού κλήσης Έκτακτων Αναγκών
«112» σύμφωνα με όσα είπαν χθες σε ειδική εκδήλωση
(ημερίδα) οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες.
Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης «αφού ολοκληρωθούν οι τεχνολογικές
παρεμβάσεις, πλέον η ευθύνη βρίσκεται στους ειδικούς. Γιατί
το θέμα δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι μέσο,
όχι σκοπός. Το θέμα είναι να μπορείς να στείλεις το σωστό
μήνυμα στο σωστό αποδέκτη, τη σωστή στιγμή. Και αυτό είναι
μία δουλειά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
και του Γενικού Γραμματέα.»
Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, επισήμανε ότι «επιδίωξη μας, στρατηγικός μας στόχος
που ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται, είναι να δημιουργήσουμε
μία «πυραμίδα» η οποία κάτω από τον σωστό συντονισμό
θα αποτελεί ένα αρραγές σύνολο που θα δρα πάνω στο
τρίπτυχο «άμεσος εντοπισμός, άμεση πληροφόρηση, και
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άμεση κινητοποίηση» και πρόσθεσε: «Το νέο σύστημα δεν
θα χρησιμοποιείται με το παραμικρό. Τα «νέο 112» είναι ένα
σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, στην υπηρεσία του πολίτη
και της Πολιτικής Προστασίας. Η χρήση του όμως πρέπει να
γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο, όταν και μόνο κρίνεται
απαραίτητο από τις αρχές, καθώς σε μία φυσική καταστροφή
το πρώτο που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψιν του είναι ο
ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή οι συντεταγμένες αντιδράσεις που πρέπει να υπάρχουν. Και σε αυτό καλούμε όλους να
σταθούν αρωγοί στο έργο μας, προκειμένου να αποφεύγονται
παρανοήσεις τόσο στο κομμάτι της ενεργοποίησης του 112
όσο και στη διαφύλαξη της ηρεμίας και της νηφαλιότητας των
πολιτών τις κρίσιμες στιγμές.»
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ υπογράμμισε: «Το νέο 112 ανήκει στα
έργα ζωτικής σημασίας που αλλάζουν την καθημερινότητα
των πολιτών, δημιουργούν ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα και
χτίζουν βήμα-βήμα την ψηφιακή Ελλάδα.» Υπενθυμίζεται ότι
ο ΟΤΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.
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Το Security Manager, το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα που ανέδειξε
την αξία της τεχνολογίας στο τομέα της ασφάλειας και συνεχίζει να αποτελεί
το σημείο αναφοράς της ενημέρωσης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται
στο τομέα της εγκατάστασης και υλοποίησης έργων ασφάλειας και ο Σ.Α.Ε.E.Σ.Α.Ε.
(Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος)
ξεκινούν τη διοργάνωση θεματικών τεχνολογικών σεμιναρίων υπό τον τίτλο 3Si - Seminars
for Security Systems installers.
Το πρώτο σεμινάριο θα διοργανωθεί στις 7 Δεκεμβρίου (10:00 π.μ.) πριν την ετήσια γενική
συνέλευση του Σ.Α.Ε.E.Σ.Α.Ε. με θέμα Ασύρματα Συστήματα Συναγερμού - Η ώρα της
Καταξίωσης.
Στο σεμινάριο, οι εισηγητές (στελέχη της αγοράς και εκπρόσωποι κατασκευαστικών οίκων
συστημάτων συναγερμού) θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως:
Ποιες τεχνολογικές εξελίξεις συνέβαλαν στην ευρεία αποδοχή των ασύρματων
συναγερμών;
Ποιοι παράγοντες επηρέασαν ώστε να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις του παρελθόντος;
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους;
Πως η αξιοποίηση τους μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία στη δουλεία του εγκαταστάτη;
Πως ξεχωρίζουν τα επαγγελματικά συστήματα από τα προϊόντα DiY των πολυκαταστημάτων;

…ΚΑΙ ΕΝΤΈΛΕΙ

Ποιο σύστημα ασύρματού συναγερμού ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μου;

ΤΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΜΠΟΡΟΎΝ
ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΌΛΟΙ ΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΛΈΧΗ
ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΙΏΝ ΑΚΌΜΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ.

Οι θέσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι περιορισμένες γι’ αυτό και όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή,
θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο 210 5225479 ή στο email support@Securitymanager.gr ή να συμπληρώσουν τη φόρμα
εγγραφής στο securitymanager.gr/seminars για να κρατήσουν τη θέση τους.

IDENTITY

Ενιαία ταυτοποίηση πολιτών στα
μητρώα του Δημοσίου για μείωση
γραφειοκρατίας


Γράφει η
Mαρία Βαρδάκη

Τη διάθεση των βασικών στοιχείων του Μητρώου Πολιτών
του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ανακοίνωσε
ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης. Με τη δράση αυτή, βελτιώνεται η
δυνατότητα ταυτοποίησης του πολίτη στα πολλαπλά μητρώα
του Δημοσίου, κάτι που θα οδηγεί στη μείωση της γραφειοκρατίας, άρα σε καλύτερη, ταχύτερη και πιο αποδοτική
παροχή υπηρεσιών από το Δημόσιο προς τον πολίτη.
«Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να καταγράφεται
ο πολίτης με διαφορετικά στοιχεία στα πολλαπλά μητρώα
του Δημοσίου. Με τη διασύνδεση των επιμέρους μητρώων και των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του
Δημοσίου, θα γίνεται ταυτοποίηση και επικαιροποίηση
των στοιχείων του πολίτη. Περισσότερα από 50 μητρώα
“θα μιλάνε” μεταξύ τους. Αυτό θα οδηγεί στο επιθυμητό
αποτέλεσμα, δηλαδή ο πολίτης να εμφανίζεται με ένα πρόσωπο στο Δημόσιο και το Δημόσιο να εμφανίζεται με ένα
πρόσωπο στον πολίτη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. Η δράση
εντάσσεται σε μια συνολική εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής
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ταυτοποίησης των πολιτών μεταξύ των διαφόρων μητρώων
που υπάρχουν στο Δημόσιο και πραγματοποιείται για πρώτη
φορά συντονισμένα, καθώς ανατέθηκε στην ΓΓΠΣΔΔ με
βάση τις διατάξεις του ν.4623/2019. Για την ταυτοποίηση
θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία των πολιτών όπως το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το πατρώνυμο, το
μητρώνυμο κ.ά. Παράλληλα, θα υπάρχει συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτοποίησης μέσω διαδικτυακής
υπηρεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Κέντρο
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε:
«Η ΓΓΠΣΔΔ αναλαμβάνει το δύσκολο και σύνθετο έργο της
ταυτοποίησης των βασικών στοιχείων των πολιτών. Αυτό
πρόκειται να πραγματοποιηθεί υιοθετώντας τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό
διάστημα ώστε αυτονόητα κάθε πολίτης να διαθέτει τα ίδια
στοιχεία σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου.
Αυτό θα έχει σημαντικό όφελος για τον πολίτη, με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση του σε όλες τις συναλλαγές του.»

www.infocom.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@five: Καλώς δεχτήκαμε -για τα καλά πλέοντις πολλαπλές κάμερες στα κινητά, οι οποίες
καθιερώνονται τώρα πια, όχι ως «τεκμήριο»,
αφού βρήκαν το δρόμο τους και προς τη μεσαία
κατηγορία smartphones, όπως στο Nova 5T
της Huawei.

Μιχάλης Τσαμάζ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
Όμιλος ΟΤΕ
Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του
Ομίλου ΟΤΕ, κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και
την ΝΑ Ευρώπη.
Υπό τη διοίκησή του, ο Όμιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονομικά του, δημιούργησε νέες πηγές εσόδων, και μετασχηματίστηκε σε μια σύγχρονη
εταιρεία τεχνολογίας με τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE
ως ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή,
κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής χρηματοοικονομική του θέση,
επιτρέπει στον Όμιλο ΟΤΕ να εφαρμόζει ένα εκτεταμένο, πολυετές,
σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδρομητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας. Η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει πλέον
στον ψηφιακό του μετασχηματισμό και την προσαρμογή στα δεδομένα
που δημιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή. Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των
θυγατρικών του Ομίλου εκτός Ελλάδος και συνεισφέροντας στην εξυγίανση των διεθνών δραστηριοτήτων. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών
Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και
μέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση
του Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι
μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέμβριο του
2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας.
Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά
υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των
Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες
όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο
του New Brunswick του Καναδά. Σχολιάζοντας τα θετικά οικονομικά
αποτελέσματα του ΟΤΕ, ο Dr Christian Illek, CFO της Deutsche Telekom,
δήλωσε: «Αυτή η ανάπτυξη στην Ευρώπη πραγματικά βασίζεται σε όλες
μας τις δραστηριότητες, αλλά για να είναι ειλικρινής νομίζω ότι πρέπει
να ξεχωρίσουμε την ελληνική ομάδα. Η ομάδα γύρω από τον Μιχάλη
Τσαμάζ έδωσε και πάλι εξαιρετικά αποτελέσματα στο Γ’ τρίμηνο. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον.»

34 infocom•12•19

@hundred: Βέβαια υπάρχουν και άλλα
κριτήρια για τις mobile κάμερες, όπως το
παλιό καλό μέτρο των megapixels. Η Xiaomi
ανεβάζει τον πήχη, ενσωματώνοντας όχι μόνο
5 κάμερες στο Mi CC9 Pro, αλλά η μία από
αυτές είναι των 108 MP!!!
@direct: Θυμάστε κάποτε που οι πάροχοι,
μας επέτρεπαν να αγοράζουμε υπηρεσίες
τρίτων, με απευθείας χρέωση στον μηνιαίο
λογαριασμό κινητής, χωρίς την ανάγκη να
δίνουμε τα στοιχεία της πιστωτικής παντού;
@pay: Αυτή την πρακτική επαναφέρει τώρα η
Cosmote, επιτρέποντας σας να επιλέγετε τον
πάροχο ως τρόπο πληρωμής στο Apple App
Store. Όχι ότι η υπηρεσία της Apple δεν είναι
εύχρηστη η ασφαλής, όμως άλλη χάρη έχει το
«όλα σε ένα, νοικοκυρεμένα».
@pod: Εντυπωσιακά και εργονομικά τα νέα
AirPods Pro, με σύστημα noise cancellation
που δεν αποκλείει τελείως τους εξωτερικούς
θορύβους, ώστε να έχετε ένα ασφαλές
awareness του περιβάλλοντος σας στο δρόμο,
ενώ για πρώτη φορά έχουν και in-ear buds.
@one: Σας έχει τύχει ποτέ να βλέπετε
θετικά ένα smartphone, αλλά τελικά να μην
το επιλέγετε, επειδή δεν σας αρέσει το UX
/ UI του; Η λύση ακούει στο όνομα Android
One, δηλαδή στο interface της Google, χωρίς
παρεμβάσεις ή προσθήκες από τον κάθε
κατασκευαστή. Αυτή την οδό επιλέγει και η
General Mobile, με το GM 8.
@safe: Δυστυχώς οι απειλές στον
κυβερνοχώρο αυξάνονται αντί να μειώνονται,
γι’αυτό η πλατφόρμα SaferInternet4Kids
ανανεώνεται συνεχώς. Στόχος, να προσφέρει
πάντα τις πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά να γνωρίσουν
σωστά τον online κόσμο.
@six: Το πρότυπο WiFi έχει φτάσει αισίως
στην 6η έκδοση του, γνωστή και ως 802.11ax.
Η ασύρματη σύνδεση του Gigabit είναι
πλέον απαραίτητη για 4K streaming, και
πολύ περισσότερο για μία αξιοπρεπή τοπική
δικτύωση, όχι μόνο στο σπίτι, αλλά κυρίως
στον χώρο εργασίας.

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας
Οι υπηρεσίες comBOX βασίζονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών
broadband συνδέσεων (Bandwidth Bonding) και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υψηλής ταχύτητας και μέγιστης
αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.
Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το
εταιρικό σας VPN.

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr

How To: εύκολη σύζευξη και συναλλαγές από το smartphone σας μέσω NFC!

Δεκέμβριος 2019 | ΤΕΥΧΟΣ 256 | TIMH: €5.30

10

παρουσιάσεις
ακόμα

HOT SPOT: 4Canon IVY REC4Vivo X304Xiaomi Mi 9 Pro 5G4Xiaomi Mi Watch
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4Meizu 16T4Xiaomi Mi Note 10 Pro
REVIEW: 4OnePlus 7T Pro
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EDITORIAL
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Όσοι θέλουν να επιβιώσουν, πρέπει
να διευρύνουν την γκάμα τους…
Τον προηγούμενο μήνα, γράφαμε για το «στέγνωμα» της αγοράς
smartphones, την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα που… παραλίγο να
συμπαρασύρει και τα παγκόσμια ποσοστά σε αρνητικό πρόσημο και για
το τι είναι αυτό που μπορεί να την αναζωογονήσει.
Προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την εφεύρεση του
“next big thing”, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν, πέραν της προσωρινής
κυριαρχίας των tablets. Ακόμα και τα πολλά υποσχόμενα wearables,
δεν είναι αυτά που μπορούν να οδηγήσουν την αγορά στην εκ νέου
«εκτόξευση», κάτι που συζητάμε και στην “EXIT” που θα βρείτε στο
τέλος του τεύχους αυτού του μήνα.
Το 5G, όπως όλα δείχνουν, απλώς θα αποτελέσει άλλα ένα selling
point που θα μας απασχολήσει για τα επόμενα 1-2 χρόνια, όσον αφορά
τα smartphones. Αλλά η πραγματική του αξία θα φανεί εν καιρώ και
προς το παρόν, αυτό που μπορεί να «πουλήσει» στους καταναλωτές
είναι οι υψηλές ταχύτητες κατεβάσματος/ανεβάσματος δεδομένων
που προσφέρει και οι βιομηχανικές, ιατρικές και άλλες εφαρμογές
που θέλουν χαμηλό latency. Αν υπάρχουν τα δίκτυα και οι υποδομές,
φυσικά…
Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά τα… ερωτηματικά που μας βασανίζουν,
ένα πράγμα έχει γίνει ξεκάθαρο: Όποιος θέλει να επιβιώσει, πρέπει
να έχει αναπτύξει το κατάλληλο οικοσύστημα. Αυτό, αυξάνει τον
βαθμό πολυπλοκότητας, τονίζει το loyalty και δημιουργεί συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
Το να κατασκευάσεις ή να μπραντάρεις ένα smartphone και να το
«πετάξεις» στα «ράφια» είναι ενδεχομένως πανεύκολο. Οποιοσδήποτε
κατασκευαστής π.χ. made in China μπορεί εύκολα να το κάνει.
Σύντομα, όμως, δύσκολα ένας χρήστης θα επιλέγει smartphone από
διαφορετικό κατασκευαστή σε σχέση με τις υπόλοιπες συσκευές του,

όσο καλό κι αν είναι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και δεν είναι καθόλου
τυχαίο το ότι η Samsung, η Apple, η Xiaomi και σε μικρότερο βαθμό η
Huawei έχουν επενδύσει τόσα πολλά στα δικά τους οικοσυστήματα.
Φυσικά, δε μπορούν (και δε χρειάζεται) όλοι οι κατασκευαστές
smartphones να έχουν και τα δικά τους… ψυγεία. Όμως σίγουρα
αποτελεί ένα επιπλέον δέλεαρ για τον καταναλωτή, ειδικά αν το brand
έχει μεγάλη ισχύ. Πέραν από τις ορέξεις των πάσης φύσεως «fanboys
και fangirls», μερικές φορές οι συσκευές ίδιου κατασκευαστή απλά…
συνεργάζονται καλύτερα!
Και με το 5G να «ξεκλειδώνει», επιτέλους, το IoT, όλο και περισσότερες
μικροσυσκευές και gadgets, αλλά και μεγαλύτερες, θα αρχίσουν να
είναι “connected”. Και τότε θα επωφεληθούν όσοι έχουν ήδη έτοιμο και
ώριμο το οικοσύστημά τους.
Στα… εντός συνόρων, ήδη η αγορά κινείται σε ρυθμούς “Black Friday”,
που έχει καθιερωθεί σαν εβδομάδα εκπτώσεων και όχι σαν ημέρα.
Αρκετά στελέχη έχουν καταφερθεί ενάντια σε αυτή την πρακτική τα
τελευταία χρόνια, με το κύριο επιχείρημά τους να είναι πως η εβδομάδα
αυτή στερεί πωλήσεις από τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.
Σα γνήσιοι Έλληνες, πέφτουμε «με τα μούτρα» σε οτιδήποτε νέο, αρκεί
να «μυρίζουμε χρήμα», είτε μπαίνει στην τσέπη μας περισσότερο από
αυτό, είτε βγαίνει λιγότερο. Μέχρι να περάσει και αυτό το trend, λοιπόν,
απλά κολυμπάμε με το κύμα.
Και αν δεν «περάσει», σημαίνει πως είναι όντως επωφελές για την αγορά
και ήρθε για να μείνει. Αν επιχειρήσεις και καταναλωτές το θέλουν, γιατί
να το αμφισβητήσουμε εμείς, διεκδικώντας τον τίτλο του Black Swan on
a Black Friday? Καλό μήνα!
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Κώστας Νόστης

*Selfie κάμερα: 32MP φακός υψηλής ανάλυσης ΑΙ
Πίσω κάμερα: 48MP φακός υψηλής ανάλυσης ΑΙ + 16MP υπευρυγώνιος φακός +2MP bokeh φακός +2MP bokeh φακός + 2MP macro φακός
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν
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Κάμερα
Η τετραπλή κύρια κάμερα του Nova
5T προσφέρει εξαιρετικές λήψεις
φωτογραφιών και βίντεο υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες!

Επιδόσεις
Το πανίσχυρο Kirin 980 chipset της
Huawei συνδυάζεται με 6GB RAM
προσφέροντας ασυναγώνιστες
επιδόσεις!

Αυτονομία και φόρτιση
Η μπαταρία του Nova 5T θα αντέξει
το απαιτητικό σας 24ωρο ενώ
επαναφορτίζεται ταχύτατα χάρη στην
τεχνολογία SuperCharge!

Σχεδιασμός
Το Nova 5T μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη
στα εντυπωσιακά του χρώματα αλλά και
το σχεδιασμό του.
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H

Huawei έφερε στην Ελλάδα
το νέο Nova 5T, ένα midrange smartphone που
θα καλύψει ακόμα τους
απαιτητικούς φωτογράφους,
συνδυάζοντας specs και
εντυπωσιακό design!
Φυσικά, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η
τετραπλή κάμερα στο πίσω μέρος, με κύριο
αισθητήρα 48MP και δυνατότητες AI, για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες και video. Η κύρια
κάμερα συνδυάζεται με μια 16MP κάμερα με
wide-angle φακό για ευρείες λήψεις, μια 2MP
κάμερα για λήψεις Macro και μια 2MP bokeh
κάμερα για εντυπωσιακά πορτραίτα. Όσο για
την 5η κάμερα, είναι αυτή στο εμπρός μέρος,
με αισθητήρα 32MP, που προσφέρει αξιοζήλευτες selfies.
Στις δυνατότητες της κάμερας συγκαταλέγεται
και η λειτουργία Handheld Super Night Mode
που προσφέρει εξαιρετικές λήψεις φωτογραφιών το βράδυ, ακόμα και χωρίς τρίποδο, χάρη
στους σταθεροποιητές εικόνες και τους αισθητήρες φωτός που διαθέτει η συσκευή. Το Nova
5T, όμως, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για…
παράπονα ούτε κατά τη λήψη βίντεο. Οι τεχνολογίες AI Image Stabilization, Auto Exposure
Lock (AEL) και Auto Focus Lock (AFL) συμπληρώνουν η μία την άλλη και το αποτέλεσμα
είναι μια εικόνα εκπληκτικά καθαρή και λεπτομερής που αποτελεί ισχυρή βάση για κορυφαίου επιπέδου βιντεοσκόπηση. Παράλληλα, η
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) βοηθά την κάμερα να
αναγνωρίζει αυτόματα αντικείμενα που επαναλαμβάνονται, βοηθώντας τόσο στην αυτόματη
επεξεργασία τους (auto-beautification), όσο
και στην κατηγοριοποίηση των βίντεο με την
ίδια θεματική.
Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται ιδανικά
από το EMUI 9.1 software της Huawei, τον
πανίσχυρο επεξεργαστή Kirin 980 και τα 6GB
RAM, συνδυασμός που προσφέρει κορυφαίες
επιδόσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και θα
υπερκαλύψει τις ανάγκες του απαιτητικού χρήστη. Η μπαταρία του Nova 5T έχει χωρητικότητα 3.750mAh και φορτίζεται από το 0 στο 50%
μέσα σε 30 λεπτά μόνο, χάρη στο φορτιστή
22,5W SuperCharge.
Τέλος, η συσκευή αποτελεί ένα σχεδιαστικό
«διαμάντι», με όμορφες καμπύλες, μικρό
πάχος και διαθέσιμη σε τρία εντυπωσιακά
χρώματα, τα Crush Blue, Black και Midsummer
Purple.
#Huawei #nova5T #AIcamera48MP
#5Cameras

HOT SPOT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το Snapdragon Wear 3100 είναι από
τα κορυφαία chipsets για wearables και
προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις στο ρολόι της
Xiaomi, σε συνδυασμό με το 1GB RAM!

Xiaomi Mi Watch
Ελκυστικό και premium!
Το Xiaomi Mi Watch είναι γεγονός, με τη συσκευή να
ενισχύει ακόμη περισσότερο το εντυπωσιακό οικοσύστημα
συσκευών της Xiaomi.
Έρχεται με οθόνη AMOLED 1,78 ιντσών ανάλυσης
368x448 pixels με υποστήριξη για περισσότερα από
100 watch faces, ενώ τροφοδοτείται από επεξεργαστή
Snapdragon Wear 3100, διαθέτει 1GB RAM και τρέχει
το Wear OS με το MIUI for Watch. Το τελευταίο φέρνει
περισσότερες από 40 εφαρμογές στο ρολόι, ενώ
υποστηρίζεται και eSIM for 4G VoLTE.
Η αυτονομία του, με την μπαταρία των 570mAh,
φτάνει τις 36 ώρες αυτονομίας στο 4G, ενώ μπορεί
να καταγράφει στοιχεία από 10 sports activities. Όσο
για τη σχεδίαση και την κατασκευή του, είναι άκρως
εντυπωσιακή με εκτεταμένη χρήση μετάλλου, μπρασελέ
και design που μαγνητίζει τα βλέμματα!

Διαστάσεις και βάρος

Όντας 44,7x36,9x12,3 χιλιοστά, είναι
μάλλον compact για την κατηγορία
του, ενώ το βάρος των 44 gr κρίνεται
οριακά… ανεκτό!

Vivo X30
Με το Exynos 980 chipset και 5G!!
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τη Samsung στην Κίνα, η Vivo ανακοίνωσε πως
το επερχόμενο μοντέλο της, το X30, θα έρθει στην αγορά το Δεκέμβριο με το
Exynos 980 chipset και 5G υποστήριξη.
Το Exynos 980 είναι το πρώτο mid-range chipset της αγοράς με ενσωματωμένο
5G modem, υποστηρίζει dual-mode 5G και υπόσχεται ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων έως 2,55Gbps. Συνδυάζοντας σύνδεση σε 4G και 5G δίκτυα,
ταυτόχρονα, η ταχύτητα μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 3,55Gbps.
Κατασκευάζεται με τη λιθογραφική μέθοδο FinFET 8nm και διαθέτει δύο πυρήνες
Cortex-A77 στα 2,2GHz και έξι πυρήνες Cortex-A55 στο 1,8GHz. Η Mali-G76
MP5 GPU αναλαμβάνει την επεξεργασία των γραφικών και η συσκευή θα έχει
6,5» AMOLED οθόνη με 90Hz refresh rate, έως 8GB RAM και έως 256GB
αποθηκευτικού χώρου. Η μπαταρία του θα έχει χωρητικότητα 4.500mAh και θα
υποστηρίζει φόρτιση 22,5 ή 30W ενώ η selfie κάμερα θα έχει αισθητήρα 32MP
και η οπίσθια quad camera θα έχει αισθητήρες 64+13+8+2MP.
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COSMOTE Fiber:
Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι έφτασε και στην Σπάρτη
Ζωντανή σύνδεση της Σπάρτης με 5 «Σπάρτες»
των Η.Π.Α. με τη δύναμη των οπτικών ινών

T

ις απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι
έφερε στην Σπάρτη η COSMOTE. Μέσω του COSMOTE
Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά και επιχειρήσεις
σε περιοχές του δήμου Σπάρτης έχουν πλέον πρόσβαση σε
εγγυημένες ταχύτητες Internet 100 & 200Mbps, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 1Gbps. Χάρη στη συνεχή επέκταση του
δικτύου, το Fiber To Τhe Home (FTTH) του Ομίλου ΟΤΕ έχει τη μεγαλύτερη
πληθυσμιακή κάλυψη στην Ελλάδα, καθώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με πρόσβαση σε FTTH ξεπερνούν πλέον τις 92.000.

«This is Sparta» με τη δύναμη των οπτικών ινών
Για να γιορτάσει τη δημιουργία υποδομής FTTH και να παρουσιάσει στους
κατοίκους της Σπάρτης τη δύναμη των οπτικών ινών, η COSMOTE σχεδίασε
δύο πρωτότυπες δράσεις που κορυφώθηκαν σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Μέσα από ζωντανή σύνδεση που υλοποιήθηκε
με μια απλή οικιακή σύνδεση FTTH, οι κάτοικοι της Σπάρτης είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από 5 ακόμη πόλεις στην άλλη άκρη
της γης, με το όνομα «Σπάρτη». Χάρη στις απίστευτες ταχύτητες του δικτύου
οπτικών ινών COSMOTE Fiber, οι κάτοικοι της ελληνικής Σπάρτης «ένωσαν»
τις φωνές τους με εκείνες των κατοίκων της Σπάρτης του New Jersey, της
Georgia, του Illinois, του Michigan και της North Carolina, για να ακουστεί
παντού το χαρακτηριστικό: «this is Sparta».
Επιπλέον, η COSMOTE διοργάνωσε το Fiberathlon, ένα παιχνίδι που
συνδύασε την εξερεύνηση και το κυνήγι θησαυρού με την τεχνολογία augmented reality. Οι κάτοικοι της Σπάρτης, μέσα από ένα mobile
application, «χαρτογράφησαν» το COSMOTE Fiber περπατώντας ή τρέχοντας σε όλο το μήκος του και έμαθαν τα πάντα για αυτό. Οι 10 πρώτοι που
κάλυψαν ολόκληρο το μήκος διαδρομής του δικτύου οπτικών ινών με τον
καλύτερο χρόνο, κέρδισαν δωρεάν σύνδεση FTTH για ένα χρόνο.
Ο Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, δήλωσε: «Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο
οπτικών ινών της χώρας, έφτασε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις της Σπάρτης
για να αλλάξει την εμπειρία Internet. Οι Σπαρτιάτες θα μπορούν να κάνουν
downloading σε δευτερόλεπτα, να απολαμβάνουν online gaming και HD
video streaming, χωρίς διακοπές και να έχουν όλες τις smart συσκευές τους

ταυτόχρονα online, όπως ποτέ άλλοτε. Θέλαμε να γιορτάσουμε αυτό το
γεγονός, παρουσιάζοντας σε όλους τη δύναμη των οπτικών ινών. Το καταφέραμε με εντυπωσιακό τρόπο, φέρνοντας κοντά τους «Σπαρτιάτες» του
κόσμου, με μία απλή οικιακή σύνδεση FTTH. Με τα δίκτυά μας, επιβεβαιώνουμε ότι το μέλλον είναι εδώ. Με την τεχνολογία, φτιάχνουμε έναν κόσμο
καλύτερο για όλους».

Όμιλος ΟΤΕ, η εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα
Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και
υποδομές στην Ελλάδα. Χάρη στις επενδύσεις του που έφτασαν τα €2 δισ.
την περασμένη εξαετία, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην
Ελλάδα, COSMOTE Fiber1. Βάσει του επενδυτικού πλάνου, ύψους €2
δισ., που υλοποιεί ο Όμιλος, το δίκτυο FTTH θα είναι διαθέσιμο σε 150.000
νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2019 και σε 1 εκατομμύριο έως
το 2022. Το δίκτυο θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης
κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών,
βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.
Πέρα από τη Σπάρτη, στο Fiber To The Home του Ομίλου ΟΤΕ έχουν ήδη
πρόσβαση περιοχές στο Παλαιό Φάληρο, το Μαρούσι, το Γαλάτσι, το Χαλάνδρι, τον Παπάγο-Χολαργό, την Κηφισιά, τα Πατήσια, τον Άγιο Αρτέμιο,
τους Αμπελόκηπους, τη Νέα Σμύρνη και το Ψυχικό στην Αθήνα. Στην Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα, το FTTH είναι διαθέσιμο σε περιοχές στους δήμους
Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, αλλά και στο Πανόραμα, την Ευκαρπία και
το Ωραιόκαστρο. Για πρώτη φορά το FTTH έγινε διαθέσιμο και στην Κρήτη,
σε περιοχές του δήμου Χανίων.

Επιδότηση νέων συνδέσεων FTTH
Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής
ίνας μέχρι το σπίτι, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους
€360, μέσα από τη δράση Superfast Broadband. Η δράση υλοποιείται με
τη μέθοδο κουπονιού (voucher), που επιδοτεί το πάγιο του προγράμματος
COSMOTE Double Play Fiberspeed με €13/μήνα, για μέγιστο διάστημα
24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με €48. Για τη διαθεσιμότητα
και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δράση Superfast
Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό site:
www.sfbb.gr.
1

11 KT ΔΕΚ 2019

Το δίκτυο οπτικών ινών COSMOTE Fiber είναι ιδιοκτησία της ΟΤΕ Α.Ε.

HOT SPOT

Canon Ivy Rec
Ακολουθεί το πνεύμα της
περιπέτειας!
Σχεδιασμένη για να ακολουθεί πάντα το πνεύμα της περιπέτειας σε κάθε εξόρμηση στη φύση, η Canon IVY REC είναι μια ευχάριστη και
εύχρηστη κάμερα δράσης, που προσαρμόζεται με κλιπ στη ζώνη ή στην τσάντα ενώ χωράει άνετα στην τσέπη. Αντέχοντας στο νερό και τους
κραδασμούς, η υψηλής αντοχής Canon IVY REC είναι φτιαγμένη για να σας συνοδεύει οπουδήποτε βρίσκεστε κάθε στιγμή. Διαθέτοντας
μια πλειάδα χαρακτηριστικών, όπως βιντεοσκόπηση Full HD 1080p με ρυθμό μέχρι 60fps, συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth και φόρτιση
μέσω USB, η Canon IVY REC είναι η activity camera που απλώς θέλει να… περνάει καλά.
Με βάρος μόλις 90 γραμμάρια, η Canon IVY REC έχει ανάλυση 13.0 Megapixels, επιτρέποντας στους λάτρεις της περιπέτειας να
καταγράφουν ποιοτικές φωτογραφίες και Full HD video αποθηκεύοντάς το σε κάρτα microSD.
Η συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth® επιτρέπει στους φίλους των social media να μοιράζονται άμεσα τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους,
αλλά και να τις βλέπουν απομακρυσμένα.
Διατίθεται σε 4 εντυπωσιακά και έντονα χρώματα: Dragon fruit (ροζ), Avocado (πράσινο), Stone (γκρίζο) και Riptide (μπλε).

Ανθεκτική σε κάθε
περίσταση!
Φτιαγμένη για δραστηριότητες
όπως σκι, σκέιτμπορντ,
θαλάσσια σπορ ή ορεινή
ποδηλασία, η κάμερα
αντέχει στις κακουχίες των
extreme sports και φυσικά
επίσης ιδανική για πιο
ήπιες δραστηριότητες σε
εξωτερικούς χώρους.

Έξυπνος, compact
σχεδιασμός

Η κάμερα της Canon δεν έχει οθόνη
που μπορεί να ραγίσει, αφού το κλιπ
λειτουργεί ως σκόπευτρο και μπορεί να
προσδεθεί σε ζώνη, στην τσάντα ή στο
ορειβατικό σκοινί για εύκολη πρόσβαση,
καθιστώντας την, την ιδανική κάμερα για
όσους αναζητούν συγκινήσεις με δράση.
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Ξεκινήστε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό
της επιχείρησής σας
με mobile λύσεις
από τη Samsung
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Ο

ψηφιακός μετασχηματισμός είναι “must” για κάθε
επιχείρηση που θέλει να πρωταγωνιστήσει στον
κλάδο της τα επόμενα χρόνια και η Samsung
προσφέρει mobile λύσεις προς την κατεύθυνση
αυτή. Η Samsung συμπλήρωσε αισίως 50 χρόνια
ζωής και αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες
(όπως AI, VR, AR) για να ωθήσει τα νοητά όρια της εξέλιξης και της
καινοτομίας. Παράλληλα, αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή end-toend hardware και software με έμφαση στον τομέα της ασφάλειας και της
παραγωγικότητας.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως το Samsung Galaxy Tab Active Pro
διακρίθηκε στο πλαίσιο της CES 2020 με βραβείο Καινοτομίας στην
κατηγορία των συσκευών και αξεσουάρ κινητής, ως ένα tablet αξιώσεων
που προσφέρει δυνατότητες υψηλής παραγωγικότητας ενώ ταυτόχρονα
αντέχει σε νερό, σκόνη, χτυπήματα, ακραίες θερμοκρασίες και εξωτερικές
πιέσεις. Δύσκολα μπορεί ένας επαγγελματίας να βρει αντίστοιχα ανθεκτική
λύση που να διαθέτει ακόμα και υποστηρίξη stylus (με το S Pen της
Samsung), σύνδεση με desktop πλατφόρμα (με το Samsung DeX) και
υψηλές επιδόσεις σε κάθε εφαρμογή.

Άρωγος στην προσπάθεια της Samsung να προσφέρει κορυφαίες
λύσεις στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι το ανοικτό και ευέλικτο
οικοσύστημα που έχει δημιουργήσει και το οποίο προσφέρει interoperability μεταξύ των προϊόντων της αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες
για τους developers ώστε να δημιουργήσουν νέες, καινοτόμες λύσεις που
θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τους πελάτες της.

Από πλευράς software, η Samsung επεκτείνει τις συνεργασίες της με
κορυφαία ονόματα της αγοράς όπως η IBM, η Microsoft και η Cisco
για να προσφέρει τις πλέον high-end λύσεις και δυνατότητες στους
πελάτες της. Από το ταχύτατο και αξιόπιστο Wi-Fi 6 που αυξάνει την
παραγωγικότητα μέχρι λύσεις ασφαλείας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ
mobile συσκευών και PCs, όλα σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και το δόγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία στο Samsung Developers
Conference 2019 (SDC19), το Bixby Developer Studio θα προσφέρει
αρκετές περισσότερες δυνατότητες στους developers μέσω των Bixby
Templates και Bixby Views, ώστε αφ’ενός να σχεδιάζουν εφαρμογές
ταχύτερα και ευκολότερα, βασιζόμενοι σε προηγούμενες δημιουργίες
τους, αφ’ετέρου όλες οι νέες εφαρμογές να λειτουργούν απρόσκοπτα
και αποδοτικά σε κάθε πλατφόρμα, από smartphones και tablets μέχρι
smartwatches και έξυπνες οικιακές συσκευές με ενσωματωμένη οθόνη.
Το One UI 2 της Samsung βελτιώνει ακόμα περισσότερο την εμπειρία
χρήσης που προσέφερε το αρχικό One UI, τόσο για τον developer
όσο και για τον τελικό χρήστη και σταδιακά θα εξοπλίσει ολόκληρο το
οικοσύστημα συσκευών της εταιρείας.

Και φυσικά, η ασφάλεια των δεδομένων και των υποδομών είναι ζωτικής
σημασίας για κάθε επιχείρηση. Έτσι, η Samsung προσφέρει την κορυφαία
πλατφόρμα Knox σε όλες τις συσκευές της ώστε να διασφαλίσει τα
ευαίσθητα δεδομένα αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητα.
Για τον ίδιο σκοπό, η εταιρεία προσφέρει tailor-made λύσεις αλλά
και τη σειρά Samsung Galaxy Enteprise Edition, ώστε να καλύπτει
κάθε ανάγκη του πελάτη, μικρή ή μεγάλη. Οι προτάσεις λύσεων της
εταιρείας όπως Knox Configure, E-FOTA και Manage επιτρέπουν διαρκή,
απομακρυσμένη παρακολούθηση, updating και fine-tuning όλων των
mobile συσκευών της επιχείρησης από τον IT admin ενώ το Knox Partner
Program παρέχει πλήρη υποστήριξη καθ’ολη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής των προϊόντων.

Στην κατηγορία του hardware, η Samsung προσφέρει κορυφαίες
mobile συσκευές όπως τα Galaxy Note 10/Note 10+ αλλά και το
καινοτόμο Galaxy Fold, οι οποίες σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και μπορούν να γίνουν ο ιδανικός “business σύντροφος”
κάθε στελέχους, ανεξαρτήτως ιεραρχίας. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει
μοντέλα που καλύπτουν εξεζητημένες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς,
όπως το νέο Galaxy Tab Active Pro, αλλά και λοιπές, ανθεκτικές συσκευές
που σχεδιάστηκαν να αντιστέκονται στις κακουχίες και τα στοιχεία της
φύσης.

Η πλατφόρμα Knox έχει ενεργοποιηθεί σε περισσότερους από 1.000
B2B συνεργάτες και πελάτες από 80 χώρες του κόσμου απολαμβάνουν
κορυφαίου επιπέδου ασφάλεια σε περίπου 1 δισεκατομμύριο συσκευές
Samsung. Ασφάλεια η οποία δεν περιορίζεται σε επίπεδο software αλλά
ενσωματώνεται στο hardware των συσκευών, ξεκινά από τον «πυρήνα»
τους και αποτελεί το πιο εξελιγμένο «εμπόδιο» σε κάθε εξωτερική ή
εσωτερική απειλή. Οι B2B mobile λύσεις της Samsung απευθύνονται
και στη δική σας επιχείρηση. Αξιοποιήστε τις και ξεκινήστε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της από σήμερα!
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PREVIEW

DOOGEE X90
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,1” IPS, 600x1280 pixels
CPU
MediaTek MT6580A
CAMERA
8+5MP dual camera, 5MP
selfie camera
RAM
1GB
STORAGE
16GB
OS
Android 8.1 Go
TIMH
€69,9

ΠΡΟΣΙΤΟ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

φτασε και στην Ελλάδα το
DOOGEE Χ90, το οποίο ξεχωρίζει
για την τεράστια οθόνη 6.1’’ και
το πολύ πλήρες πακέτο δυνατοτήτων του. Διαθέτει FullView 600*1280 και
υψηλή πυκνότητα pixels. Στο πάνω μέρος της
συναντάμε το waterdrop notch, το οποίο στεγάζει την εμπρόσθια κάμερα και το ακουστικό.
Το X90 ενσωματώνει τον επεξεργαστή
MT6580A με 4 πυρήνες στα 1.3GHz, με 2
κάρτες SIM 3G (dual SIM). Η συσκευή διαθέτει
1 GB RAM η οποία κρίνεται αρκετή λόγω της εξελιγμένης διαχείρισης μνήμης Android 8.1 GO
καθώς και 16GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ
υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μέσω καρτών
microSD, χωρητικότητας έως 128GB.
Το νέο X90 έρχεται με διπλή πίσω camera με
έναν κεντρικό αισθητήρα 8MP με μεγάλο διάφραγμα f2.2 και 2ο αισθητήρα 5MP εξασφα-

Έ

STRONG

POINT
Android Go

Το Android 8.1 Go που διαθέτει το X90
είναι «πανάλαφρο» και του προσφέρει
ομαλή και γρήγορη χρήση, παρά τα
“entry-level” specs του!!
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λίζοντας υψηλού επιπέδου για την κατηγορία
του φωτογραφίες. Η εμπρόσθια κάμερα του
έχει αισθητήρα 5MP με διάφραγμα f/2.2 και 80°
Wide-Angle για αρκετά ικανοποιητικές selfies.
Το X90 ενσωματώνει μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 3400mAh, που εγγυάται ότι δε θα
μείνετε από ενέργεια για πάνω από 24 ώρες
χρήσης. Να σημειώσουμε ότι το X90 διαθέτει και
δυνατότητα ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου. Το βάρος του X90 είναι 150 γραμμάρια
και οι διαστάσεις του μόνο 153.9*72.8*9.9mm
διαστάσεις εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με
την οθόνη των 6.1 ιντσών, προσφέροντας άνετη
εμπειρία χρήσης, σαν να κρατάτε μία αρκετά μικρότερη σε μέγεθος συσκευή. Τέλος, διαθέτει το
Android 8.1 GO της Google που διακρίνεται για
την εξελιγμένη διαχείριση μνήμης και εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία άμεση απόκριση,
γρήγορη μετάβαση μεταξύ των εφαρμογών.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,7” IPS, 1440x720 pixels

GENERAL MOBILE 		
GM8 2019

CPU
Qualcomm Snapdragon 435
CAMERA
13MP camera, 13MP selfie
camera
RAM
3GB
STORAGE
32GB
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
€119

ΜΕ “PURE”

ANDROID!
αρουσιάστηκε επίσημα το General
Mobile GM 8 2019, που κατασκευάζεται σε συνεργασία με την
Google στα πλαίσια του προγράμματος AndroidOne, διαθέτει “καθαρό”
Android και δέχεται πρώτο εκδόσεις και security
updates. Το GM 8 είναι μία όμορφη συσκευή με
μεταλλικό σκελετό και φρέσκο design σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς. Η FullView οθόνη
του είναι τεχνολογίας IPS LCD, διαθέτει διαγώνιο 5,7 ιντσών, ανάλυση 1440x720 pixels, και
αναλογία 18:9 ενώ διαθέτει προστασία Gorilla
Glass. Το βάρος του είναι 153 γραμμάρια και οι
διαστάσεις του 154x72x8 mm, αρκετά μικρές
για τα δεδομένα της οθόνης, προσφέροντας
άνετη εμπειρία χρήσης. Το GM 8 ενσωματώνει
τον επεξεργαστή SnapDragon 435 με 8 πυρήνες στα 1.4GHz. Η συσκευή διαθέτει 3GB RAM
καθώς και 32GB αποθηκευτικού χώρου ενώ,
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STRONG

POINT
Λειτουργικό

Το «αγνό» Android 9.0 του GM8
προσφέρει ομαλότατη και ταχύτατη
χρήση ενώ το Android One πρόγραμμα
εξασφαλίζει άμεση υποδοχή security
updates και αναβαθμίσεων της Google
αλλά και του Android 10!

18 KT ΔΕΚ 2019

υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μέσω καρτών
microSD, χωρητικότητας έως 128GB. Διαθέτει μία κάμερα στο πίσω μέρος, με αισθητήρα
13MP, διάφραγμα f/2.0, HDR/Auto-HDR, PDAF,
slow-motion video capture και λήψη 1080p
video. Οι λήψεις του GM 8 είναι πολύ καλές για
την κατηγορία του και την τιμή του ενώ διαθέτει
αρκετά χρήσιμα modes. Η selfie κάμερα έχει επίσης 13MP αισθητήρα και f/2.2 διάφραγμα. Ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 3075mAh,
που εγγυάται ότι δε θα μείνετε από ενέργεια
εύκολα ενώ διαθέτει δυνατότητα Fast Charge
με τον φορτιστή που το συνοδεύει.
Φυσικά ως ένα ΑndroidOne smartphone το
GM 8 διαθέτει pure έκδοση του Android 9.0
της Google και σιγουριά σύντομης αναβάθμισης
στο νέο Android 10.0. To GM 8 είναι διαθέσιμο
στην Ελλάδα από το δίκτυο μεταπωλητών της
Conceptum Distribution.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,7-6,3” IPS, 1080x2280,
1440x3040 pixels

GOOGLE
PIXEL 4/4 XL

CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
12,2+16MP dual camera, 8MP
selfie camera
RAM
6GB
STORAGE
64/128GB
OS
Android 10
TIMH
Από €999

VALUE
FOR MONEY!
να σημαντικό λανσάρισμα της
Google είχαμε μέσα στον Οκτώβριο, με κεντρικές ανακοινώσεις
τα Pixel 4 και Pixel 4 XL, δύο
προτάσεις που διαφοροποιούνται όσον αφορά τη διαγώνιο οθόνης και την μπαταρία
τους. Έτσι, το Pixel 4 έρχεται με οθόνη 5,7
ιντσών ανάλυσης Full HD+ ενώ το Pixel 4 XL
με οθόνη 6,3 ιντσών ανάλυσης QHD+. Η
τεχνολογία τους είναι flexible OLED, ενώ διαθέτουν αναλογία εικόνας 19:9, υποστήριξη
Always-on, refresh rate 90Hz και προστασία
Gorilla Glass 5. Επεξεργαστής τους είναι ο
Snapdragon 855 με neural processing μέσω
του Pixel Neural Core, διαθέτουν γραφικά
Adreno 640, 6GB RAM, ενώ μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα σε 64GB ή 128GB (μη
επεκτάσιμου) αποθηκευτικού χώρου. Στον
τομέα των καμερών συναντάμε αισθητήρα
12.2MP ƒ/1.7 με Dual Pixel AutoFocus, καθώς και αισθητήρα στα 16MP ƒ/2.4 (και οι
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POINT
Οθόνη

Η flexible OLED οθόνη με το 19:9
aspect ratio και την υψηλή ανάλυση
κάνει τη χρήση των νέων συσκευών της
Google… «απόλαυση»!
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δύο με ηλεκτρονικό και οπτικό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας). Σημαντικές βελτιώσεις
έχουν γίνει στο κομμάτι του software με τη
χρήση νέων αλγορίθμων από τη Google. Επιπλέον, τα νέα Pixel 4 και Pixel 4 XL διαθέτουν
αισθητήρα 8MP για τις φωτογραφίες selfie καθώς και νέο 3D depth sensor (χρησιμοποιείται
και για το 3D unlock).Το «παρών» δίνει το
Motion Sense με υποστήριξη gestures, ενώ
υποστηρίζεται το Active Edge feature, καθώς
οι πλευρές τους είναι ευαίσθητες στην αφή.
Το Pixel 4 διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας
2800mAh, ενώ το Pixel 4 XL χωρητικότητας
3700mAh (με υποστήριξη 18W fast charging
μέσω USB Type-C και Qi wireless charging).
Επιπρόσθετα, και οι δύο συσκευές είναι συμβατές με το πρότυπο IP68 για προστασία από
το νερό και τη σκόνη.
Τα νέα Pixel 4 και Pixel 4 XL θα είναι διαθέσιμα
στην ευρωπαϊκή αγορά σε τρεις αποχρώσεις:
Just Black, Clearly White και Oh So Orange.

Bluetooth

Plantronics Explorer 500
• Φωνητικές εντολές για Siri
• Με πλήρη υποστήριξη HD Voice τεχνολογίας για
μείωση εξωτερικών θορύβων
• Συνδέοντας τον παρεχόμενο μαγνητικό ιμάντα
μπορείτε να έχειτε το Explorer 500 περασμένο στην

Plantronics Voyager 5200
• Mε το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείς Siri
• Tαυτόχρονη ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth

τσάντα ή το μπρελόκ σας
• Βάρος μόλις 8 γραμμάρια
• Έως 7 ώρες διάρκεια κλήσεων με ήχο HD και έως
245 ώρες αναμονής

με δύο συσκευές
• 3 διαφορετικού μεγέθους μαξιλαράκια σιλικόνης
• 4 μικρόφωνα και ακύρωση εξωτερικών θορύβων
μέσω της τεχνολογίας Windsmart έξι επιπέδων
• Έως 7 ώρες συνεχούς χρήσης και έως 9 ημέρες
σε κατάσταση αναμονής

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

www.plantronics.com
Τροίας 58, Βριλήσσια, 15235 Τήλ.: +30 210 6133000

PREVIEW

MEIZU 16T
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” Super AMOLED,
1080x2232 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
12+8+5 MP triple camera,
16MP selfie camera
RAM
6/8GB
STORAGE
128/256GB
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
€499

ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΉ

ΤΙΜΉ!
νεότερη ναυαρχίδα της Meizu
είναι «εδώ» και ονομάζεται
Meizu 16T. Διαθέτει οθόνη 6,5»
με OLED panel χωρίς καθόλου
notch, αλλά με παχύ άνω bezel ώστε να στεγαστεί εκεί η selfie κάμερα, μια «στροφή» της
εταιρείας μακριά από τα trends της εποχής.
Η οθόνη είναι TÜV-certified όσον αφορά την
εκπομπή μπλε φωτός ενώ η ανάλυσή της είναι
1080x2232 pixels με 18,5:9 aspect ratio και
ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στο εσωτερικό του 16T βρίσκουμε
το Snapdragon 855 της Qualcomm μαζί με
6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου
UFS 3.0, ή 8GB RAM και 256GB αποθηκευ-

Η

STRONG

POINT
Hardware

Το Qualcomm Snapdragon
855 chipset βάζει «φωτιά» στα
benchmarks και θα υπερκαλύψει
τις ανάγκες ακόμα και του πλέον
απαιτητικού χρήστη!
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τικού χώρου. Δυστυχώς δεν υπάρχει υποδοχή
για microSD, αλλά υπάρχει audio jack. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε μια τριπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 12MP που συνδυάζεται με φακό
f/1.9 και δίπλα του μια 8MP ultra-wide κάμερα
αλλά και ένας 5MP depth sensor. Όσο για τη
selfie κάμερα, έχει αισθητήρα 16MP με φακό
f/2.2. Η μπαταρία της συσκευής έχει χωρητικότητα 4.500mAh και υποστηρίζει 18W ταχεία
φόρτιση ενώ το λειτουργικό είναι το Android
9 Pie με το Flyme 8 interface της εταιρείας. Το
Meizu 16T θα είναι διαθέσιμο σε Orange, Blue
και Green χρώματα έναντι περίπου €300 για
την 6/128GB έκδοση, €350 για την 8/128GB
και €400 για την 8/265GB.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,47” IPS, 1080x2340 pixels

XIAOMI
MI NOTE 10 PRO

CPU
Qualcomm Snapdragon 730G
CAMERA
108+12+5+20+2MP quantiple
camera, 32MP selfie camera
RAM
6/8GB
STORAGE
128/256GB
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
Από €599 (εκτιμώμενη)

ΤΟ ΠΡΏΤΟ
ΜΕ 108MP

ΚΆΜΕΡΑ!

υτή η ανακοίνωση ανάβει “φωτιές” στο χώρο των smartphones!
Είναι το Xiaomi Mi Note 10 Pro
που παρουσιάστησε στην Κίνα,
με specs που προκαλούν τον ανταγωνισμό
και ένα camera set up με κεντρικό αισθητήρα
ανάλυσης 108MP που εκτοξεύεται απευθείας στην κορυφή του DxOMark (ισοβαθμώντας με το «βασιλιά» Huawei Mate 30 Pro).
To Xiaomi Mi Note 10 Pro έρχεται με οθόνη
6,47 ιντσών Full HD+ curved AMOLED, επεξεργαστή Snapdragon 730G, 6 ή 8GB RAM
και αποθηκευτικό χώρο 128 ή 256GB. Διαθέτει λειτουργικό Android Pie με το MIUI 11,
μπαταρία 5.260mAh με 30W fast charging,
In-display fingerprint sensor, υποστήριξη NFC
και jack 3,5 χιλιοστών. Στον τομέα των καμερών, όπου φαίνεται ότι η Xiaomi έχει κάνει

A

STRONG

POINT
Κάμερα

Όχι απλά έχει τον μεγαλύτερο σε
ανάλυση αισθητήρα της αγοράς
(108MP) αλλά η συσκευή της Xiaomi
διαθέτει και άλλες 4, συμπληρωματικές
κάμερες που προσφέρουν δεκάδες
δυνατότητες!
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εξαιρετική δουλειά, συναντάμε ένα πενταπλό
camera setup με 108MP κύριο αισθητήρα
(1/1.33-inch sensor με διάφραγμα f/1.69 και
OIS), ένα 12MP (1/2.6-inch 2PD Samsung
SAK2L3 sensor με διάφραγμα f/2.0 και 2x
zoom), ένα 8MP (1/3.6-inch sensor με τηλεφακό, f/2.0, OIS, 5x optical, 10x hybrid και 50x
digital zoom), ένα 20MP (1/2.8-inch sensor με
ultra-wide φακό και f/2.2-aperture) και ένα 2MP
(f/2.4 aperture macro lens για 1.5cm macro
shots), ενώ το «παρών» δηλώνει και μια selfie
camera με αισθητήρα 32MP. Το Xiaomi Mi Note
10 Pro θα κυκλοφορήσει σε τρεις αποχρώσεις (Midnight Black, Aurora Green και Snow
Aurora), με κόστος κοντά στα €399 για την
έκδοση 6GB RAM/128GB, €449 για την έκδοση
8GB RAM/128GB και €499 για την κορυφαία
έκδοση με 8GB RAM/256GB.

powered by

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,67” Fluid AMOLED
(3120x1440 pixels)
CPU
Qualcomm Snapdragon 855+
CAMERA
Triple camera 48+8+16MP,
pop-up selfie camera 16MP
RAM
8/12GB RAM
STORAGE
256GB
OS
Android 10
TIMH
Από €699

VALUE FOR

MONEY…
ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ!

STRONG

ONEPLUS
7T PRO
πως αναμενόταν από τα Μέσα
και τους φίλους της εταιρείας
εδώ και καιρό, η OnePlus παρουσίασε τη νέα της ναυαρχίδα,
το OnePlus 7Τ Pro. Ξεχωρίζει
χάρη στην οθόνη του αλλά και συνολικά για το
hardware με το οποίο εξοπλίζεται, ενώ η τιμή
του παραμένει σε «λογικά» επίπεδα, αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητές του, που είναι εφάμιλλες των κορυφαίων ναυαρχίδων της αγοράς.

Ό

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή
Τo OnePlus 7T Pro έχει μια «Fluid» AMOLED οθόνη 6,67» με QHD+ ανάλυση και 90Hz refresh
rate, θέτοντας τον πήχυ ψηλά, πλέον, για τους
ανταγωνιστές του. Επίσης η οθόνη υποστηρίζει
HDR10+ ενώ δεν έχει notch καθώς η 16MP
selfie camera αποκαλύπτεται χάρη σε ένα popup μηχανισμό, πάνω από την οθόνη. Σύμφωνα
με την εταιρεία, ο μηχανισμός αντέχει πάνω από
300.000 κύκλους λειτουργίας ενώ αν το κινητό πέσει κάτω με τη selfie «ανοιχτή», τότε σε
κλάσματα του δευτερολέπτου κλείνει ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να πάθει ζημιά
κατά την πτώση ο μηχανισμός. Η κατασκευή είναι
μεταλλική με Gorilla Glass 5 στο εμπρός μέρος
και διαθέσιμο χρώμα μόνο το Haze Blue, όμως
θα υπάρξει και η ακριβότερη special McLaren
Edition για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν.

Hardware, software και αυτονομία
Τo OP7T Pro έχει 3ης γενιάς in-screen αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι πιο
γρήγορος και πιο ακριβής από αυτών της 2ης
γενιάς. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε, φυσικά,
το Qualcomm Snapdragon 855+ με vaporchamber σύστημα ψύξης, 8/12GB RAM και
256GB αποθηκευτικού χώρου UFS 3.0, ενώ
η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 4.085mAh
και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 5V/6A (30W).

Φυσικά, τρέχει Android 10 με το OxygenOS
10 «από πάνω του» και προσφέρει όλες τις
software δυνατότητες που αυτό συνεπάγεται.
Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε σχεδόν
τα πάντα, πλην FM ραδιοφώνου και audio jack,
όπως Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct,
DLNA, hotspot, Bluetooth 5.0 με A2Dp, LE και
aptX HD αλλά και NFC.

Κάμερα και ήχος
Η συσκευή διαθέτει την triple camera της
OnePlus με κύριο αισθητήρα τον Sony IMX586
των 48MP, με φακό διαφράγματος f/1.6, OIS

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

RAVPOWER 16.750 POWERBANK
 Αν θέλετε να είστε... on the go και χωρίς να
κρέμεστε από την... πρίζα του σπιτιού, ένα αρκετά
μεγάλο powerbank με ταχεία φόρτιση είναι αυτό
που χρειάζεστε. Η RAVPower έχει αρκετά στην
γκάμα της και το συγκεκριμένο είναι το ιδανικό.ς.

Οθόνη

Η Fluid AMOLED οθόνη των 6,67” είναι
χάρμα ιδέσθαι και προσφέρει απίστευτη
ποιότητα θέασης τόσο σε «text» εφαρμογές, όσο και κατά το gaming ή τη θέαση ταινιών/videos.
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01
02
03

και EIS, HDR+ και νέες τεχνολογίες και modes
που επιτρέπουν βελτιωμένες λήψεις σε πολλές
συνθήκες. Στη συνέχεια έχουμε ένα τηλεφακό
(74mm) με 8MP αισθητήρα και f/2.2 διάφραγμα και τέλος έναν ultra-wide φακό 13mm με
αισθητήρα 16MP. Η κάμερα αυτή μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα 60 fps και slow-motion
1080p/240fps και 720p/480fps, έχει dual-LED
flash και laser AF. Όσο για τον ήχο, προέρχεται
από δύο στέρεο ηχεία και υποστηρίζεται Dolby
Atmos αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει audio jack,
κάτι που θα στεναχωρήσει τους κατόχους ποιοτικών, ενσύρματων ακουστικών.

OΘΟΝΗ

9/10
HARDWARE

Η triple camera μπορεί να κάνει
λήψη 4K video στα 60 fps και
slow-motion 1080p/240fps και
720p/480fps, έχει dual-LED flash
και laser AF.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο
μηχανισμός pop-up αντέχει πάνω
από 300.000 κύκλους λειτουργίας
ενώ αν το κινητό πέσει, τότε σε
κλάσματα του δευτερολέπτου
κλείνει.

Συμπέρασμα
Το OnePlus 7T Pro είναι μια πραγματική ναυαρχίδα, με όλη την έννοια της λέξεις, που μπορεί
να κοιτάξει στα μάτια τον κορυφαίο ανταγωνισμό της χωρίς πρόβλημα.
Μάλιστα, με όπλο τη σημαντικά πιο προσιτή
τιμή της, είναι ικανή να προσελκύσει ακόμα
περισσότερους υποψήφιους αγοραστές, που
δεν μπορούν να δαπανήσουν ένα σχεδόν
τετραψήφιο ποσό σε ευρώ για νέο high-end
smartphone. Η ίδια η αγορά, όμως, είναι αυτή
που θα το κρίνει…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9.5/10

Τo OnePlus 7T Pro έχει μια «Fluid»
AMOLED οθόνη 6,67» με QHD+
ανάλυση και 90Hz refresh rate,
θέτοντας τον πήχυ ψηλά, πλέον,
για τους ανταγωνιστές του.

9/10
SOFTWARE

9/10
ΚΑΜΕΡΑ

9/10
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το OnePlus 7T Pro κοιτάζει στα μάτια
τον κορυφαίο ανταγωνισμό του!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10
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HOW TO

1. NFC; Τί είναι;

2. Καθορισμός συμβατών συσκευών

Πρόκειται για μία ασύρματη τεχνολογία υψηλής ταχύτητας και μικρής
εμβέλειας, που αναλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συμβατών συσκευών, χωρίς κουραστικές διαδικασίες «pairing». Επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων όπως επαφές, φωτογραφίες, multimedia
αρχεία, URL διευθύνσεις, εφαρμογές με ένα άγγιγμα.

Αρκετά high-end smartphones στην αγορά υποστηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία με την πλειοψηφία τους να ανήκουν στο Android OS.
Τα νεότερα iPhone 6s/6s Plus την υποστηρίζουν επίσης. Έτσι αν έχετε
κάποιο από αυτά στην κατοχή σας, είστε τυχεροί… διαβάστε λοιπόν τα
βήματα που ακολουθούν.

HOW TO Ανταλλαγή δεδομένων μέσω NFC

3. Ενεργοποίηση λειτουργίας NFC

4. Ανταλλαγή επαφών μέσω NFC

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC γίνεται άμεσα, μέσα από το μενού
Ρυθμίσεων της κάθε συσκευής. Στα Android smartphones βρίσκεται συνήθως στο μενού «Ασύρματο & Δίκτυα». Μεταφερθείτε λοιπόν εκεί,
επιλέξτε το NFC στο κάθε μενού και ενεργοποιήστε την.

Η NFC τεχνολογία είναι αρκετά «έξυπνη» ώστε να αναγνωρίζει άμεσα
πότε θέλετε να στείλετε κάτι και τι, συγκεκριμένα. Ανοίξτε λοιπόν μία
επαφή από τον κατάλογο της συσκευής σας, και αγγίξτε απλά ένα άλλο NFC συμβατό smartphone! Θα ειδοποιηθείτε τόσο ηχητικά όσο και
μέσω δόνησης ότι όλα είναι έτοιμα για τη μεταφορά των δεδομένων.
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5. Ολοκλήρωση διαδικασίας μεταφοράς

6. Αποστολή φωτογραφιών

Αφού ειδοποιηθείτε από τη συσκευή σας, αγγίξτε απλά την οθόνη
μια φορά, για να δείτε την επαφή να… χάνεται στο βάθος του UI, καθώς μεταφέρεται ασύρματα στο δεύτερο smartphone! Οι ταχύτητες
μετάδοσης δεδομένων αγγίζουν τα 10Mbps, έτσι σχεδόν άμεσα, θα
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εκτός από επαφές όμως, μπορείτε να μεταφέρετε επίσης κάθε είδος φωτογραφίας που έχετε στη συσκευή σας. Επιλέξτε απλώς τη φωτογραφία
της επιλογής σας και αγγίξτε την δεύτερη συσκευή (συμβατή με NFC)
που θέλετε να την στείλετε. Θα ειδοποιηθείτε άμεσα ότι η διαδικασία είναι έτοιμη να εκκινήσει. Ένα άγγιγμα αρκεί, για να ολοκληρωθεί.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και έτσι οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Ξεχάστε λοιπόν όρους όπως Bluetooth
και USB, είναι πλέον παρωχημένες. Το NFC κάνει τα πάντα πιο εύκολα και εμείς, είμαστε εδώ για να σας
το γνωρίσουμε!

7. Τί είναι τα NFC Tags;

8. NFC και στην καθημερινότητα

Με τη βοήθεια των NFC Tags μπορούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες με… κάθε τι στον κόσμο γύρω μας! Πρόκειται για παθητικές
συσκευές, που περιλαμβάνουν NFC chips και τα βρίσκουμε σε διάφορες μορφές: πλακίδια, αυτοκόλλητα, επαγγελματικές κάρτες κ.ά.
Μπορούν να προγραμματιστούν μέσω του κινητού μας, ώστε να κάνει
αυτό κάποιες αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όταν έρχεται στην ακτίνα
δράσης του NFC tag.

Η τεχνολογία NFC ήρθε για να μείνει. Έτσι μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε μουσεία (για να ενημερωθείτε για εκθέματα), σε στάσεις
λεωφορείου για να μαθαίνετε τα δρομολόγια κάθε στιγμή, σε κινηματογράφους για να «κατεβάσετε» video clips ταινιών κ.ά. Ενεργοποιήστε απλώς τη λειτουργία NFC στη συσκευή σας και πλησιάστε
την κοντά στο NFC συμβατό tag. Οι πληροφορίες του θα μεταφερθούν άμεσα στη συσκευή σας!
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USER GUIDE

Best media player
apps
Το smartphone μας είναι πάνω απ΄όλα, πλέον, μια πρώτης τάξεως
multimedia συσκευή και δεν είναι λίγοι οι χρήστες που βλέπουν αρκετές
ώρες video ή ταινίες σε εβδομαδιαία βάση, ή απολαμβάνουν τη μουσική
τους μέσω αυτού. Ένας ισχυρός media player μπορεί να δώσει τρομερές
δυνατότητες στο smartphone σας οπότε… ιδού οι καλύτεροι!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

BSPlayer

VLC Player

(€4,99)

(Δωρεάν)

Η εφαρμογή ξεχωρίζει για την
αξιοπιστία της εδώ και χρόνια.
Βασίζεται σε hardware επιτάχυνση για συσκευές με έως
και 8 πυρήνες, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή
αρχεία multimedia. Επιπλέον, η
δωρεάν του έκδοση (υπάρχει και τέτοια), προσφέρει τα περισσότερα
από τα χαρακτηριστικά της επί πληρωμή. Μπορείτε να βλέπετε video
ταυτόχρονα με κάποια άλλη εργασία, καθώς υπάρχει η δυνατότητα
προβολής σε popup video, ενώ υποστηρίζεται φυσικά και η εισαγωγή
διάφορων audio streams αλλά και αρχείων υποτίτλων. Μάλιστα, αν
είστε online, μπορείτε να αναζητήσετε υπότιτλους και στο διαδίκτυο αυτόματα! Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε videos από συμπιεσμένα RAR
αρχεία αλλά και από… USB stick, αν η συσκευή σας υποστηρίζει OTG.

Πασίγνωστο κυρίως από την εφαρμογή για Windows, το VLC μεταφέρθηκε τόσο στο Android όσο και στο iOS λειτουργικό, με ανάμεικτα
συναισθήματα. Υποστηρίζει hardware decoding, υπότιτλους, πληθώρα από αρχεία ήχου/video, αλλά δεν εντυπωσιάζει τόσο σε θέματα
σταθερότητας/αξιοπιστίας. Μπορεί να αναπαράγει τοπικά αρχεία, online
streams αλλά και ISOs κατευθείαν από DVD. Υποστηρίζει MKV, MP4, AVI,
MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv και AAC αρχεία, αλλά και υπότιτλους.
Μπορείτε επίσης να κάνετε browse τα media αρχεία σας μέσα από την ίδια
την εφαρμογή, εύκολα και γρήγορα, να ρυθμίσετε το aspect ratio αλλά
και να ελέγξετε τα βασικά (π.χ. ένταση, φωτεινότητα, rewind/forward)
με gestures/swipes στην οθόνη.

MX Player Pro

KMPLayer

(€6,20)

(Δωρεάν)

Μοιράζεται πολλά κοινά με την
εφαρμογή BSPlayer, έτσι εκμεταλλεύεται την ισχύ 8πύρηνων
συσκευών, έχει βελτιωμένο,
αναβαθμισμένο UI, υποστήριξη για υπότιτλους στα Ελληνικά, δυνατότητα Kid Lock για να
απολαμβάνουν τα παιδιά σας
videos, χωρίς να καταστρέψουν το κινητό και άλλα πολλά ενδιαφέροντα features που θα αναβαθμίσουν την εμπειρία σας! Υποστηρίζει
multi-core decoding και έτσι μπορεί να εκμεταλλευθεί τους τετραπύρηνους/οκταπύρηνους/δεκαπύρηνους επεξεργαστές των σύγχρονων
smartphones, ενώ ένα βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η
εύκολη διαχείριση των υποτίτλων.

Αποτελεί μία αξιόπιστη εναλλακτική του stock media player που
διαθέτει το iOS, με πάνω από 300
εκατομμύρια λήψεις και αρκετά
ευρηματικό UI. Επιτρέπει την άμεση μεταφορά videos από το PC
στο κινητό μέσω iTunes, ενώ είναι
δυνατό και το streaming δεδομένων προς τη συσκευή σας. Υποστηρίζει
floating video σε παράθυρο ώστε να βλέπετε και ταυτόχρονα να εκτελείτε
κάποια άλλη εφαρμογή, πλήρη έλεγχο και συγχρονισμό υποτίτλων, αλλά
και έλεγχο με το ένα δάκτυλο για αναπαραγωγή, ένταση και φωτεινότητα.
Η εφαρμογή υποστηρίζει και αναπαραγωγή αρχείων από το cloud, συγκεκριμένα το Google Drive. Επίσης υπάρχει και η έκδοση KMPlayer VR,
με προφανή σκοπό…
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mVideoPlayer

Wondershare Player

(€2,90)

(Δωρεάν)

Είναι με διαφορά ο πιο καλοσχεδιασμένος media
player της αγοράς, με πλήρη συμβατότητα για υπότιτλους, δημιουργία playlists,
την αποθήκευση Bookmarks
για να συνεχίζετε την αναπαραγωγή από εκεί που σταματήσατε. Έχει καλοσχεδιασμένο interface
και έναν έξυπνο browser για τα media αρχεία σας που ξεχωρίζει τις
ταινίες από τις σειρές και τα υπόλοιπα videos. Κατεβάζει αυτόματα
artwork και πληροφορίες για τις ταινίες σας ενώ υποστηρίζει πολλά
αρχεία υποτίτλων. Ενσωματώνει αναζήτηση για υπότιτλους από το
OpenSubtitles.org και σε γενικές γραμμές είναι από τους πλέον
παραμετροποιήσιμους players.

Είναι η μόνη εφαρμογή που ενσωματώνει λειτουργία «αναζήτησης» online videos, ενώ παράλληλα υποστηρίζει UPnP και
DLNA τεχνολογίες, πληθώρα από codecs, streaming video υπηρεσίες και -ευτυχώς- υπότιτλους
για να απολαμβάνετε πλήρως τις ταινίες ή τις σειρές που «κατεβάζετε» στο
κινητό! Επίσης, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν αφήσετε κάποιο video
«στη μέση» καθώς μπορείτε να το αποθηκεύσετε για θέαση αργότερα,
ακόμη και αν βρεθείτε κάπου χωρίς σύνδεση internet. Επίσης μπορείτε
εύκολα να μοιραστείτε αρχεία από άλλες συσκευές και πλατφόρμες, κυρίως
το PC σας, με το Wondershare στο κινητο, μέσω Wi-Fi transfer. Υποστηρίζει
πολλούς τύπους αρχείων αλλά και video streams.

OPlayer

Infuse 5

(€2,50)

(Δωρεάν)

Ο OPlayer θεωρείται δικαίως
ένας από τους καλύτερους, αν
όχι ο καλύτερος media player
για το iOS. Μπορεί να παίξει
videos σε παράθυρο, σας επιτρέπει να τα προστατεύσετε με
password ώστε να μη τα δεί
κανείς άλλος και έχει default
MP4/MP3 decoding, οπότε καταναλώνει λιγότερη μπαταρία κατά
τη λειτουργία του. Μπορεί επίσης να ανοίξει αρχεία κειμένου και
άλλα (TXT, WORD, EXCEL, PPT, PDF κ.λπ.) ενώ διαθέτει ακόμη και
ενσωματωμένο web browser για να βρίσκετε τα media που σας
ενδιαφέρουν!

Ο Infuse 5 υποστηρίζει MKV, AVI,
MP4, WMV, και πολλούς ακόμη τύπους αρχείων ενώ μπορεί
να αναζητήσει και να κατεβάσει
αυτόματα υπότιτλους μέσω διαδικτύου, για τις ταινείς και τις
σειρές σας. Χαρακτηρίζεται από
τον εξαιρετικό σχεδιασμό του και
υποστηρίζει FTP sharing αρχείων
ενώ ο έλεγχος κατά την αναπαραγωγή γίνεται εύκολα με gestures.
Υπάρχει και η Pro έκδοση με πολλές περισσότερες λειτουργίες για
τους απαιτητικούς!

Video Player All Format

321 Media Player

(Δωρεάν)
Ο player αυτός με το… περίεργο
όνομα έχει κερδίσει τις καρδιές
των χρηστών και όχι άδικα! Υποστηρίζει όλα τα video formats αλλά και 4K video αρχεία, τα οποία
εμφανίζονται όλο και συχνότερα ενώ υπάρχουν smartphones
με υπερ-υψηλή ανάλυση που
μπορούν να τα προβάλλουν
όπως τους αξίζει. Φυσικά έχει
hardware acceleration και ένα
προσωπικό Φάκελο που μπορεί
να δεχθεί όσα αρχεία θέλετε να
κρατήσετε κρυφά.

(Δωρεάν)
Ένας… τίμιος
video player για
Android που υποστηρίζει έως
και 4K ανάλυση,
αλλά και πάρα
πολλά formats
audio/video.
Έχει απλό και
λιτό interface
χωρίς πολυπλοκότητες, μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά τον ήχο μέσω του
equalizer, αλλά και να δείτε οργανωμένα τα media σας στη σχετική βιβλιοθήκη. Ίσως δεν είναι ο player με τα περισσότερα features, αλλά θα κάνει τη
«δουλειά» άψογα.
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Συνάντηση Πιερρακάκη με τη CEO
Europe Cluster του ομίλου Vodafone

Με τη CEO Europe Cluster του Ομίλου Vodafone Serpil Timuray
συναντήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αντώνης Τζωρτζακάκης,
ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς κα ι Δ ι ε υ θ ύ ν ω ν Σ ύ μ β ο υ λ ο ς τ η ς Vo d af o n e
Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης, ο διευθυντής του Γραφείου του
Υπουργού Κωνσταντίνος Χαμπίδης και η Διευθύντρια Νομικών,
Κανονιστικών Θεμάτων και Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone
Ελλάδας Μαρία Σκάγκου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
ο υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Ομίλου σχετικά
με τις διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που

περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα».
Στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις κεραίες
κινητής τηλεφωνίας που εστιάζει στην προσέλκυση επενδύσεων
και την είσοδο της Ελλάδας στην νέα ψηφιακή εποχή.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαβεβαίωσαν για τη στήριξη του
Ομίλου στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής Δημόσιας
Διοίκησης και ενημέρωσαν τον υπουργό σχετικά με την πρόθεση
της επένδυσης του Ομίλου σε δίκτυα νέας γενιάς και σε δίκτυα
5G. Περαιτέρω, συζητήθηκαν τα εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια
του Ομίλου στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 500.000.000 ευρώ
έως το τέλος του 2020.
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Συνάντηση της ηγεσίας της Deutsche
Telekom με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο ΟΤΕ θα συμμετέχει στο έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultra Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870
εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα). Αυτό ανακοινώθηκε έπειτα από τη συνάντηση
που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον διευθύνοντα
σύμβουλο του ομίλου Deutsche Telekom, Tim Höttges, τον επικεφαλής της Deutsche Telekom για την Ευρώπη, Srini Gopalan και τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ,
παρουσία του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκου Πιερρακάκη και του γενικού γραμματέα, Αντώνη Τζωρτζακάκη. Οι επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας και η διοίκηση του ΟΤΕ,
σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκαν από τον κ. Πιερρακάκη για

τον σχεδιασμό της κυβέρνησης όσο αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας και από την πλευρά τους σημείωσαν την ανάγκη για ρυθμιστική
σταθερότητα και γενικότερα προβλεψιμότητα στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Επίσης, όπως προαναφέραμε γνωστοποιήθηκε η
πρόθεση του ΟΤΕ να λάβει μέρος στο UFBB και να επενδύσει στην ανάπτυξη δικτύου κινητής 5ης γενιάς (5G). Ως προς το ΣΔΙΤ να σημειωθεί ότι
πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ζητηθεί, και είναι πιθανό να δοθεί, μια
ολιγοήμερη μετάθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (η καταληκτική
ημερομηνία είναι η 22η Οκτωβρίου).
Ακόμη, οι εκπρόσωποι της Deutsche Telekom και του ομίλου ΟΤΕ ενημέρωσαν τον κ. Μητσοτάκη για τη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας
εντός της επόμενης διετίας.
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EXIT

«Φάκελος» smartwatches: πόσο
τα έχουμε ανάγκη;

Εμφανίστηκαν πριν μερικά χρόνια σαν το “next big thing” στο χώρο των mobile συσκευών. Απέκτησαν
γρήγορα δυνατότητες κλήσεων ομιλίας και 4G συνδεσιμότητα, προσπαθώντας να γίνουν ένα «μικρό
smartphone χειρός». Εν τέλει, πόσο τα έχουμε πραγματικά ανάγκη και για ποιους σκοπούς τα
χρησιμοποιούμε περισσότερο;
Αν και τελικά οι ειδοποιήσεις στο

κατά τη γνώμη μου, εκείνα τα χαρακτη-

σία της υγείας μας, όπου ως γνωστόν

smartwatch περισσότερο με αγχώ-

ριστικά τους που κάνουν τη διαφορά, έ-

ένα smartwatch σε πολλές περιπτώσεις

νουν παρά με διευκολύνουν, προσω-

χουν να κάνουν με τις μετρήσεις στον το-

έχει σώσει ζωές!

πικά, είμαι σίγουρος πως ανάλογα με

μέα των fitness δραστηριοτήτων, αλλά

την καθημερινότητα του καθενός μπο-

και της υγείας μας (βλέπε καρδιακοί παλ-

ρούν να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα. Ω-

μοί). Κάποιες συσκευές, βέβαια, έχουν

Όπως συνήθως, η ανάγκη είναι κάτι υπο-

στόσο, αν «κέρδισα» κάτι από την ά-

φτάσει ένα βήμα παραπάνω και μπο-

κειμενικό. Τυπικά, ούτε το smartphone α-

νοδο smartwatches και smart bands, εί-

ρούν και να ειδοποιούν τις υπηρεσίες έ-

ποτελεί ανάγκη, αφού ένα απλό feature

ναι πως πλέον… φοράω ρολόι στο χέρι

κτακτης ανάγκης όταν πάθουμε κάτι (π.χ.

phone εξυπηρετεί την επικοινωνία μας.

μου! Κάτι που δεν έκανα ποτέ, από την

πέσουμε ή εμφανίσουμε κάποια καρ-

Το θέμα όμως, είναι η υιοθέτηση τεχνο-

παιδική μου ηλικία και έπειτα και εν τέ-

διακή αρρυθμία). Κι αυτό σίγουρα μπο-

λογιών που θα εμπλουτίσουν και θα βελ-

λει με διευκολύνει, κυρίως για να βλέπω

ρεί να αποδειχθεί πέρα από χρήσιμο και

τιώσουν την καθημερινότητα μας. Σε αυτή

την ώρα ή την ημερομηνία, χωρίς να

σωτήριο!

την κατηγορία ανήκει και το smartwatch.

βγάζω το κινητό από την τσέπη μου. Για

Χριστίνα Κιτσάτη

μένα, λοιπόν, εξυπηρετούν εξαιρετικά

Πέτρος Κυπραίος

Σε όσους το έχουν δει «από μακριά» φαίνεται σίγουρα ελκυστικό, γιατί είναι και

τη λειτουργία… ρολογιού, αλλά μέχρι ε-

Προσωπικά θεωρώ ότι ο ρόλος ενός

σε μεγάλο βαθμό ένα futuristic gadget.

κεί. Ωστόσο, δε κρύβω ότι τα high-end

smartwatch είναι περισσότερο συμπλη-

Σε όσους το έχουν χρησιμοποιήσει, εί-

smartwatches των κορυφαίων κατασκευ-

ρωματικός και σε καμία περίπτωση

ναι εύκολο να γίνει απαραίτητο. Με τό-

αστών είναι, αν μη τι άλλο, ελκυστικά.

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα

σες ειδοποιήσεις που λαμβάνουμε πλέον

Αλλά το αν θα γίνουν status symbols κά-

gadget που δύναται να αντικαταστή-

κάθε μέρα, θα έπρεπε να έχουμε συνε-

ποια στιγμή, είναι ένα άλλο ζήτημα…

σει το smartphone. Η αλήθεια είναι ότι

χώς το κινητό στο χέρι για να τις προλα-

δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο ή α-

βαίνουμε. Το smartwatch όχι μόνο μας

παραίτητο, ωστόσο κάλλιστα θα μπο-

τις παρέχει με τον πλέον άμεσο και δια-

Μπορεί στην αρχή να τα υποδεχθή-

ρούσε να χαρακτηριστεί ως μια αξιό-

κριτικό τρόπο, αλλά με την εμφάνιση του

καμε με επιφύλαξη και ειδικά η αυτονο-

λογη προdσθήκη στην mobile καθημε-

περιεχομένου των μηνυμάτων στην ο-

μία να μας κράτησε από το να αποκτή-

ρινότητα μας! Μπορούμε να ζήσουμε

θόνη του, μπορούμε να δούμε αν κάτι εί-

σουμε ένα, όμως, περνώντας τα χρόνια,

χωρίς αυτό, όμως η αλήθεια είναι ότι

ναι αρκετά σημαντικό ώστε να ανοίξουμε

τα smartwatches βρίσκουν θέση στα χέ-

κάνει τη ζωή μας καλύτερη, ειδικότερα

το κινητό γι’αυτό. Υπολογίζοντας και τις

ρια μας. Πλέον, μπορούμε να κάνουμε

σε ότι έχει να κάνει με την αναβάθμιση

συνεχείς μετρήσεις health, γίνεται μία συ-

τα πάντα με αυτά - όσα έχουν ηχείο επι-

της αθλητικής μας δραστηριότητας,

σκευή που νιώθουμε την απουσία της.;

τρέπουν ακόμη και τις κλήσεις! Ωστόσο,

αλλά και με την βελτίωση και προστα-

Δημήτρης Σκιάννης
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Δημήτρης Θωμαδάκης

