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How To: πως να έχετε πρόσβαση στο PC από το smartphone σας!

Presidio2 Series
με Presidio2 Armor
Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!
Οι νέες θήκες της Speck που, για
μία ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι οι slim, αλλά άκρως
προστατευτικές, dual-layer θήκες
Presidio2, που παρουσιάστηκαν πριν
λίγο καιρό, με στόχο να προστατεύσουν
το smartphone σου από μία δύσκολη
πτώση, φροντίζοντας ώστε να
παραμείνει ασφαλές, ακόμη και από τα
4 μέτρα ύψος. Έτσι, μπορείς να είσαι
εξασφαλισμένος, ακόμη και από μία
άτυχη στιγμή, χωρίς να θυσιάσεις στο
ελάχιστο την ασφάλεια της συσκευής
σου.

Ναι, λειτουργεί
σαν ένας mini
αερόσακος!

Και με
αντιμικροβιακή
προστασία

Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό και την
κατασκευαστική διαδικασία που έχει
χρησιμοποιηθεί, η οποία εσωκλείει ουσιαστικά
air-capsules στο εσωτερικό της θήκης,
λειτουργούν σαν ένας πραγματικός μίνι
...αερόσακος για την αγαπημένη σου συσκευή.
Έτσι, αναλαμβάνουν να την προστατεύσουν
από κάθε πτώση και να εξασφαλίσουν ότι
θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό σου
λειτουργώντας απροβλημάτιστα, ακόμη κι αν
κάποια άτυχη στιγμή απομακρύνει βίαια τη
συσκευή σου από τα χέρια σου.
Και επειδή οι καιροί απαιτούν προσεκτική
υγιεινή, τόσο για εσένα όσο και για τις συσκευές
σου, η Speck έχει φροντίσει να δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα σ’ αυτόν τον τομέα. Οι προτάσεις
Presidio 2 διαθέτουν μεταξύ άλλων και
αντιμικροβιακή προστασία, υποστηρίζοντας
την αποκλειστική τεχνολογία Microban της
εταιρείας, που περιορίζει την ανάπτυξη
μικροβίων και αποτελεί σύμμαχό σου στην
προσπάθεια να διατηρείς τις συσκευές σου
ασφαλείς στη χρήση.
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ΕΕΤΤ vs Επιτροπή Ανταγωνισμού
Με δικά της στοιχεία, που συγκεντρώνει για πολλά χρόνια, ως η τηλεπικοινωνιακή
Αρχή της χώρας, η ΕΕΤΤ ετοιμάζεται να απαντήσει ουσιαστικά στη μελέτη του πραγματοποίησε η Φινλανδική Rewheel, για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η έρευνα αυτή -που αμφισβητήθηκε έντονα- κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «η Ελλάδα είναι ακριβή χώρα στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ενώ ο ανταγωνισμός δεν
λειτουργεί ικανοποιητικά».
Όπως ήταν φυσικό, η δημοσίευση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά
των παρόχων, οι οποίοι έσπευσαν να δηλώσουν ότι η έρευνα είναι ανακριβής και μη
στοιχειοθετημένη επαρκώς. Παρόμοια θέση υιοθέτησε και η ΕΕΤΤ, η οποία είναι και
η κατ’εξοχήν αρμόδια Αρχή για να εποπτεύει τις τηλεπικοινωνίες στη χώρα, ενώ
δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά τόσο σε σχέση με το περιεχόμενο της έρευνας
όσο και σε σχέση με τη σκοπιμότητα, το timing και την αρμοδιότητα της ΕΑ, σε βαθμό
που κάποιοι μιλήσαν για «ρυθμιστικό ιμπεριαλισμό».
Παρόλο που η Επιτροπή έδωσε μία αρκετά «αυστηρή» απάντηση προς την ΕΑ,
αποφάσισε, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφιβολίες, να απαντήσει στην πράξη
και με ουσιαστικό τρόπο. Έτσι, προαναγγέλλει την πρόθεσή της «να εκπονήσει μια
πολυπαραμετρική μελέτη αναφοράς για το ψηφιακό προφίλ μας, συνολικά και όχι
αποσπασματικά.
Στην πράξη θεωρεί ότι μόνον έτσι θα αποτυπωθούν αξιόπιστα και με επιστημονική
τεκμηρίωση οι πραγματικές ανάγκες αλλά και οι προτεραιότητες των πολιτών - χρηστών και μόνον έτσι θα προσδιοριστεί ορθά το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για τις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ενώ θα δημιουργηθούν αποτελεσματικοί ρυθμιστικοί
βραχίονες προς όφελος των καταναλωτών, με συνεχή υπεύθυνη ενημέρωση και
παράλληλη προστασία, κάτι που αποτελεί καταστατική προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ».
Είναι σαφής η αιχμή που αφήνει η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, σχετικά με την εγκυρότητα της
έρευνας που παρήγγειλε και υιοθέτησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ ξεκαθαρίζει
ποιος είναι ο αρμόδιος για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων.
Και δεν τα λέει όλα αυτά «στον αέρα», αφού διαθέτει έγκυρα στοιχεία και μηχανισμούς, ενώ το για το βραβευμένο Pricescope (Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Προϊόντων Λιανικής) έχει γίνει ειδική μνεία και από τον ΟΟΣΑ.
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ΑΚΡΩΣ

ECTA: παρέμβαση για το 5G

Ό

πως όλοι θυμόμαστε, σε κάθε διαγωνισμό φάσματος
ξεκινάει ένα debate για το τίμημα. Αν δηλαδή θα είναι μία
ακόμη ένεση εσόδων για το δημόσιο ταμείο, ή θα είναι μία
επένδυση χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης για την
οικονομία γενικότερα. Είναι βέβαια γνωστό ότι οι δημόσιοι
διαγωνισμοί φάσματος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες, βασίστηκαν μέχρι σήμερα κατά κύριο λόγο στον καθορισμό του
τιμήματος με τη λογική της εμπροσθοβαρούς χρέωσης των παρόχων.
Οι οικονομικοί παράγοντες των κυβερνήσεων γνώριζαν βλέπετε ότι οι πάροχοι
τελικά θα πλήρωναν το όποιο «βαρύ» αρχικό τίμημα προκειμένου να μη
μείνουν πίσω στην εξέλιξη των υπηρεσιών. Κάτι σαν φόρος εξέλιξης δηλαδή…
Υποθέτουμε επίσης ότι γνωρίζουν πως η απόσβεση του αρχικού τιμήματος
αυτού θα μετακυλήσει τελικά στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες
να είναι ακριβές στην αρχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι δεν επιτυγχάνεται
η άμεση διείσδυσή τους στο γενικό κοινό με ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, θα
καθυστερήσουν και οι αποδόσεις για τα δημόσια έσοδα (π.χ. ΦΠΑ, αύξηση
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας), αλλά και η εξέλιξη της οικονομίας
και της παραγωγικότητας. Κάποιος, ιδιαίτερα αν είναι μικρόνους, θα μπορούσε
να δικαιολογήσει αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη
ότι δεν είναι πάντα καιρός για «γαλαντόμες» πολιτικές μακροπρόθεσμων

επενδύσεων. Έτσι, η συνήθης πρακτική ήταν μέχρι τώρα «πάρε τα λεφτά και
τρέχα».
Η εμπειρία δείχνει ότι η στρέβλωση και η δημιουργία υψηλών απαιτήσεων
για το τίμημα του φάσματος, ξεκινάει από τη σύνταξη του προϋπολογισμού,
στον οποίο αν το κουτάκι με την ένδειξη «παραχώρηση δικαιωμάτων
ραδιοσυχνοτήτων κινητής» γεμίσει με ένα μεγάλο νούμερο, είναι απίθανο να
αναθεωρηθεί προς τα κάτω.
Ωστόσο, μάλλον κάτι τείνει να αλλάξει. Προς την κατεύθυνση ενός
ορθολογικού τιμήματος έγινε και η παρέμβαση του ευρωπαϊκού οργανισμού
European Competitive Telecommunications Association (ECTA), στη
διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
στις νέες ζώνες που θα παραχωρηθούν για την ανάπτυξη του 5G.
Η ECTA λοιπόν, ζητά από την ΕΕΤΤ να εισηγηθεί την κατανομή του τιμήματος για
τις άδεις, σε δόσεις που θα κατανεμηθούν σε βάθος χρόνου σε όλο το διάστημα
για το οποίο θα προβλέπεται η παραχώρηση.
Η ECTA με την παρέμβαση της αυτή, συνιστά μικρή ή και μηδενική προκαταβολή
ώστε να διασφαλιστεί μία ανταγωνιστική και φιλική προς τις επενδύσεις -και
εν τέλει προς την οικονομία αλλά και τους καταναλωτές- διαδικασία, αφού οι
τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και ειδικότερα το 5G, θα υλοποιήσουν τα οφέλη
της κοινωνίας του Gigabit σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

σήμερα, αλλά και μετά την πανδημία». BTW, η
Accenture κέρδισε για 5η συνεχή φορά τον τίτλο «Technology Advisory House of the Year»,
από το Energy Risk magazine!

Η αγορά αλλάζει και οι αλλαγές ήρθαν για
να μείνουν. Σύμφωνα με τον Oliver Wright,
επικεφαλής του κλάδου καταναλωτικών
προϊόντων της Accenture, «η πανδημία είναι πιθανό να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη και υγιή εποχή κατανάλωσης τα επόμενα 10 χρόνια».
Ταυτόχρονα, είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για
τις εταιρείες προκειμένου να διασφαλίσουν
ότι έχουν την απαιτούμενη ευελιξία και την
ικανότητα να είναι κοντά στους καταναλωτές
και τους πελάτες τους - με μια γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που συμβαδίζει με τα μεταβαλλόμενα αγοραστικά πρότυπα - όχι μόνο
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Η Επιτροπή έχει γενικά δυναμική πορεία,
αφού ανακοίνωσε μαζική μείωση τιμών χονδρικής για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τόσο σε FTTH-FTTC, όσο και στον
«απλό» χαλκό. Όπως καταλαβαίνετε, κατά συνέπεια θα επηρεαστούν θετικά και
οι τιμές της λιανικής, δηλαδή θα επωφεληθούν τελικά οι καταναλωτές. Κάτι που
έτσι κι αλλιώς είναι το ζητούμενο.
Πρόκειται για ένα δομημένο και διαρκές πρόγραμμα, αφού θα γίνεται επανεξέταση και -αν
χρειάζεται- αναπροσαρμογή κάθε χρόνο, μέ-

χρι το 2028! Εκτός αυτού, έχουν γνώση σχετικά η Κομισιόν, ο BEREC και οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Εξελίσσεται διαρκώς η πρωτοβουλία που
είχε ξεκινήσει επί των ημερών του Παναγή Βουρλούμη, σχετικά με την εθελούσια
έξοδο από τον ΟΤΕ. Ο όμιλος ανακοίνωσε
πως 230 από όσους εργαζομένους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση τους, μέχρι το 2026, θα έχουν δικαίωμα αποχώρησης. Αν διαβάσαμε καλά τους όρους αποχώρησης, μάλλον θα προκύψει πάλι συνωστισμός στην έξοδο…

Αφήστε που εντός του έτους, μετά το καλοκαίρι, μπορεί να έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο
πρόγραμμα εθελουσίας, μαζί με τη δημιουργία
εταιρειών τεχνικών υπηρεσιών και call centers.
Η στρατηγική για τον ΟΤΕ του μέλλοντος έχει
ήδη σχεδιαστεί, και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης του ΟΤΕ, περιμένουμε μεγάλα πράγματα.

σωματική άσκηση (δεν το ξεχάσατε, έτσι δεν
είναι;). Κατά τα άλλα, όχι μόνο τα κινητά αλλά
και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά ήδη,
σημειώνουν πτωτική πορεία. Ελάχιστα πτωτική,
αλλά πτωτική…

Αξιοσημείωτο ότι το γεγονός ότι μέσα στην
πανδημία έχουν κλείσει ορισμένα πολύ μεγάλα deals όσον αφορά επενδύσεις σε ελληνικές και ελληνικών συμφερόντων εταιρείες τεχνολογίας. Η αρχή έγινε με το Skroutz,
ακολούθησε η Think Silicon, και πρόσφατα
η Softomotive. Την τελευταία μάλιστα την
εξαγόρασε η Microsoft, γεγονός που έχει
τη δική του ιδιαίτερη σημασία.
Μπορεί τα smartphones να έχουν δεχτεί
πλήγμα λόγω κορονοϊού, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα προϊόντα πληροφορικής. Σύμφωνα με έρευνα της GFK, το
πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν οι πωλήσεις
τους κατά 15,3% συγκριτικά με την ίδια
περίοδο πέρυσι.
Όπως ίσως φαντάζεστε, στην κορυφή βρέθηκαν
τα laptops και οι webcams, προφανώς λόγω αύξησης της ανάγκης για απομακρυσμένη εκπαίδευση και εργασία. Laptop is back!
Γενικά φαίνεται ότι το WFH (Work From Home)
ήρθε για να μείνει. Εκτός από αυτό υπάρχει η
τάση για open spaces, καθώς και για μη καθορισμένη θέση εργασίας στην κάθε εταιρεία. Αυτό που κάποτε ήταν η εξαίρεση τείνει να γίνει
ο κανόνας και ο εφιάλτης όσων έχουν επενδύσει σε μεγάλα κτίρια, που σύντομα θα είναι στα αζήτητα.
Θυμηθείτε τι αύξηση ζητούσαν από την Wind,
σε βαθμό που αναγκάστηκε να μετακομίσει. Απ’
ότι ακούμε άρχισαν οι μειώσεις και μάλιστα γενναίες… Βωβαμάρα στην αγορά του real estate!
Η πληροφορική -για να επιστρέψουμε στην έρευνα της GFK- αποτελεί πραγματικά εξαίρεση, μαζί όμως με τα wearables, λόγω του… SMS για

Με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γη, μπορεί να έχουμε ξεχάσει το Διάστημα, αλλά δεν το έχουμε παραμελήσει. Η Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αναλάβει να προωθήσει τρεις
δράσεις για την αξιοποίηση των κονδυλίων
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ύψους 63 εκατ. ευρώ.

Ιδίως αν -όπως ακούγεται- δημιουργηθεί στην
Ελλάδα ένας μεγάλος κόμβος ή hub για το κομμάτι που αναπτύσσει η Softomotive. Το τίμημα δεν το μάθαμε ακριβώς, αλλά κάτι ακούγεται για πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση είναι από τις μεγαλύτερες εξαγορές
στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Μάριος Σταυρόπουλος!

Απλουστεύεται η διαδικασία για τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στους ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς προμηθειών, η Ελλάδα
θα δημοσιεύσει εντός του καλοκαιριού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε θεματικά προγράμματα, ενώ δρομολογείται η ίδρυση
ενός ESA Business Incubation Center στη χώρα μας. Pas mal!

Το Mobile World Congress την πλήρωσε πάρα
πολύ άσχημα, καθώς ήταν η πρώτη περίπτωση
και ήταν λογικός ο αιφνιδιασμός, όμως η IFA,
έχοντας μάθει από την (έστω σύντομη) ιστορία, έχει προσαρμόσει τις εργασίες της ώστε
να επιβιώσει την εποχή του κορονοϊού. Φέτος
λοιπόν θα λειτουργήσει μόνο για τρεις μέρες,
3-5 Σεπτεμβρίου, εφαρμόζοντας φυσικά τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που προτείνει η
παγκόσμια ιατρική κοινότητα.

Κοιτάξτε τώρα, έτσι που προέκυψαν τα πράγματα σε τι δύσκολη θέση έρχεται ένας δημοσιογράφος. Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
κράτους να αποτελεί πραγματικότητα και να
προχωράει με… ταχύτητα φωτός, δεν έχουμε
αφορμή για την κλασική -μέχρι πριν λίγο καιρό- ατάκα του τύπου «στο Διάστημα καλά πάμε, στη Γη να δούμε»…

Επίσης οι συνθήκες φέρνουν μία αλλαγή που
κάνει την έκθεση να μοιάζει περισσότερο με
το MWC, καθώς φέτος δεν θα επιτρέπεται να
παραβρεθεί το κοινό, αλλά μόνο επαγγελματίες. Συγκεκριμένα θα μπορούν να μπουν στον
εκθεσιακό χώρο μόλις 1.000 άτομα της αγοράς, με τους 800 σε αυτή τη φάση να είναι δημοσιογράφοι.
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Τα business & education
«μετασχηματίζονται» σε .BIZ & .EDU

Γράφει ο
Δημήτρης
Θωμαδάκης

Δεν μιλάμε βέβαια κυριολεκτικά για το επίθεμα domain .BIZ
που υπάρχει από το 2001, ούτε για το αντίστοιχο .EDU το
οποίο υφίσταται από τον 20ό αιώνα, πίσω στην παιδική ηλικία
του γράφοντος, στο μακρινό πλέον 1985! Είναι απλά ένας
τρόπος για να ομολογήσουμε τη διαπίστωση ότι με αφορμή
τους κοινωνικούς περιορισμούς που εφαρμόζουμε στην
καθημερινότητά μας, λόγω του κορονοϊού, οι επιχειρήσεις
και η εκπαίδευση έχουν πέσει… ευτυχή «θύματα» του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ένας μετασχηματισμός που είναι
γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά
χρόνια στις ανεπτυγμένες χώρες, αν και σίγουρα -ακόμα
και εκεί- όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο τον βιώνουμε υπό
αυτές τις συνθήκες. Το πιο εμφανές αποτέλεσμα είναι η
απομακρυσμένη εργασία και εκπαίδευση. Δηλαδή η διεκπε-
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ραίωση των απαραίτητων εργασιών για μία επιχείρηση, και η
παράδοση / παρακολούθηση μαθημάτων για τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, με τον καθένα να κάνει τα παραπάνω από το σπίτι
του, και όχι με φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας /
εκπαίδευσης του.
Υπάρχουν όμως δύο τρόποι για να γίνουν όλα αυτά: απλώς
να γίνουν ή να γίνουν αποτελεσματικά. Αν καταφέρετε
το τελευταίο, μπορείτε να μειώσετε τη διαφορά από την
προ-κορονοϊού καθημερινότητα σε τέτοιο σημείο ώστε η
απομακρυσμένη εργασία να ενσωματωθεί μόνιμα στη ζωή
σας, ακόμα και όταν επιστρέψουμε πλήρως στη λεγόμενη
κανονικότητα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους,
αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, και αυτός

είναι ένας παραπάνω λόγος να επιδιώξουμε το αποτελεσματικό και όχι απλά το «υποχρεωτικό» remote work / school.
Υπάρχουν ήδη πολλές συμβουλές εκεί έξω σχετικά με πως
να το καταφέρετε αυτό, αλλά τους περισσότερους τους απασχολεί το οργανωτικό κομμάτι, με συνέπεια συχνά να παραμελούν το τεχνικό. Εφόσον η τεχνολογία είναι το βασικότερο
συστατικό της απομακρυσμένης εργασίας & εκπαίδευσης,
το τεχνικό κομμάτι είναι κάπως σημαντικό, δε νομίζετε;
Συγκεκριμένα, το πιο απαιτητικό είναι το videoconferencing
και τα webinars με τη συμμετοχή πολλών ατόμων ταυτόχρονα, όπως π.χ. η πλατφόρμα που κάνει «θραύση» αυτή την
εποχή, το Zoom, και φυσικά όλες οι παρόμοιες υπηρεσίες
της αγοράς.
Το πρώτο που πρέπει να φροντίσετε είναι να έχετε μία αξιοπρεπή σύνδεση στο Internet. Ιδανικά, VDSL, ή αν υπάρχει
μόνο ADSL στην περιοχή σας, τουλάχιστον φροντίστε να μην
απασχολείτε το bandwidth με τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή.
Πάντα καλή ιδέα είναι να προτιμάτε και την ενσύρματη σύνδεση, μέσω Ethernet αντί για WiFi, για να ελαχιστοποιήσετε
την πιθανότητα ύφεσης του σήματος ή ακόμα και αποσύνδεσης, ανάλογα με την ποιότητα του εξοπλισμού σας. Αν η
σταθερή σύνδεση σας είναι κάτω από 10 Mbps, σκεφτείτε το
ενδεχόμενο μίας mobile σύνδεσης. Ειδικά στην περίπτωση
των εταιρικών πελατών, στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις και τα σχολεία, οι πάροχοι συνήθως έχουν custom
προτάσεις για mobile data, αν τους ζητήσετε να σας κάνουν
κάποια προσφορά.

Δεύτερον, πρέπει να προσέξετε το οπτικοακουστικό κομμάτι. Όσοι οδηγείτε, ξέρετε ότι τα φώτα δεν τα ανάβουμε
μόνο για να βλέπουμε, αλλά πολύ περισσότερο για να μας
βλέπουν οι άλλοι. Έτσι και εδώ, μία καλή οθόνη βοηθάει
μόνο εσάς. Για να σας βλέπουν καλά οι άλλοι, θα χρειαστείτε μία αξιοπρεπή webcam. Δεν είναι απαραίτητο να
στήσετε ολόκληρο στούντιο με απαγορευτικό κόστος. Εκ
πείρας, ακόμα και μία web camera στα 720p μπορεί να κάνει
πολύ καλή δουλειά, αρκεί να επιλέξετε κάποιο μοντέλο
με προσεγμένα χαρακτηριστικά και αξιόπιστη κατασκευή.
Αντίστοιχη προσοχή πρέπει να δώσετε και στον τομέα του
ήχου - ίσως μεγαλύτερη απ’ ότι στην εικόνα. Δεν είναι κακό
να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο της webcam, αρκεί ο
χώρος στον οποίο βρίσκεστε να είναι όσο πιο μικρός γίνεται,
και φυσικά να έχει αξιοπρεπή μόνωση από ambient θορύβους. Βέβαια ιδανικά καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα
πλήρες headset, ενσύρματο ή Bluetooth, που να συνδυάζει
μικρόφωνο και ακουστικά. Γενικά προσπαθήστε να αποφύγετε τον ενσωματωμένο εξοπλισμό του υπολογιστή σας,
στην περίπτωση του laptop. Είναι εύκολο σήμερα να κάνετε
τη δική σας έρευνα αγοράς, ειδικά με τα video reviews,
όπου μπορείτε να δείτε στην πράξη πως λειτουργεί και πως
αποδίδει ένα προϊόν.
Τέλος, μην ξεχάσετε και το κλασικό αλλά πάντα επίκαιρο
θέμα, δηλαδή την ισχύ του hardware σας. Στην περίπτωση
του desktop / laptop, φροντίστε να έχετε ένα μηχάνημα ικανό
να κάνει encode και stream βίντεο σε μορφή H.264. Σε αυτό
βοηθάει ο επεξεργαστής και η μνήμη, όχι η κάρτα γραφικών,
κάτι που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κόστος των
δύο πρώτων γι’αυτή τη δουλειά είναι αρκετά χαμηλό, κάνει
εύκολη την απόκτηση ενός επαρκούς υπολογιστή. Στην
περίπτωση του tablet / smartphone, μπορεί η απαιτούμενη
εφαρμογή να τρέχει και σε παλαιότερες συσκευές, όμως
καλό θα είναι να προμηθευτείτε μία τουλάχιστον mid-range,
ώστε να έχετε καλές και κυρίως σταθερές επιδόσεις.
Αν όλα αυτά σας φαίνονται ότι δεν είναι απαραίτητα, προσπαθήστε να θυμάστε ότι αυτή η κατάσταση ήρθε για να μείνει
πολύ καιρό. Οι βιντεοκλήσεις και τα webinars δεν είναι πια
κάτι πρόσθετο, αλλά ο κανόνας του πως εργαζόμαστε και
διδάσκουμε / μαθαίνουμε. Πρέπει να φτιάξετε τη «μηχανογράφηση» και τον χώρο σας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του remote working / learning, όχι
μόνο για τον εαυτό σας αλλά και για τους συνεργάτες σας.

infocom•06•20

7

INTERVIEW

Εμμανουήλ Νέτος
ΓΕΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ, PYLONES HELLAS
H πορεία εξέλιξης των τελευταίων χρόνων της Pylones Hellas, ο τρόπος με τον οποίο
η εταιρεία ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις που επέφερε ο COVID-19, η
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της με επίκεντρο το cybersecurity, τις υπηρεσίες που
προσφέρει, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς επίσης και ο κρίσιμος
ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα, και ειδικότερα των γυναικών, σε ένα τεχνολογικό
οργανισμό, αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες των θεμάτων που ανέδειξε μέσα από
τη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Γενικός Διευθυντής της
Pylones Hellas.



Συνέντευξη στoν
Βλάση Αμανατίδη

I.C.: Κύριε Νέτο, θα θέλαμε με την ευκαιρία της συνάντησης μας, να μας μιλήσετε αρχικά για το προφίλ της εταιρείας Pylones Hellas, τις δραστηριότητες και την εξέλιξη
της στην ελληνική και διεθνή αγορά τα τελευταία χρόνια.
Ε.Ν.: H Pylones Hellas, μέλος του κυπριακού ομίλου P.M.
Tseriotis, δραστηριοποιείται στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας Διαδικτύου, ως πάροχος προηγμένων λύσεων πληροφορικής σε μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις, έχοντας εμπειρία 22 ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες IT Systems και IT Security Integration.
Στρατηγικοί και μακροχρόνιοι συνεργάτες της Pylones
Hellas είναι η F5 Networks (Gold Unity Partner σε Ελλάδα
και Κύπρο), η HPE (Silver Partner), η IBM (Business Partner)
και η Microsoft, προσφέροντας πολυάριθμες λύσεις σε
τομείς όπως η ασφάλεια, τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, το storage, τα business critical συστήματα, τα data
centers αλλά και το cloud.
I.C.: Σίγουρα το 2020, με την επίδραση του COVID-19, διαμορφώθηκε μία νέα συνθήκη, πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα, που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, όλων σχεδόν των
κλάδων της αγοράς. Πως διαχειρίζεστε εσείς και οι πελάτες - συνεργάτες σας, αυτή τη νέα συνθήκη, σχετικά
με την παράμετρο της απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και των πιθανών καθυστερήσεων - περιορισμών που
μπορεί να δημιουργηθούν στην ανάπτυξη νέων έργων;
Ε.Ν.: Οι περισσότερες εταιρείες, κατάφεραν να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να λειτουργούν εξ’ αποστάσεως, και κατ’ επέκταση να υποστηρίξουν τους πελάτες τους άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
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συνθήκες ήταν αρχικά ιδανικές. Όμως οι εταιρείες πλέον μετά από τον πρώτο καιρό της κρίσης, έχουν καταλάβει πως να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και πως να
δουλεύουν απομακρυσμένα.
Εμείς, ως Pylones, αντιμετωπίσαμε με απόλυτη ετοιμότητα την κρίση, έχοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και τους πελάτες μας με λύσεις τηλεργασίας, ώστε
να λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, και πάντα με ασφάλεια για τα δεδομένα που διακινούνται.
Έχουμε επενδύσει επί σειρά ετών στην πλατφόρμα της
Microsoft, καθοδηγώντας τους πελάτες μας προς το ενδεδειγμένο μοντέλο της στο cloud, με κύρια εργαλεία το
Office 365 ή το Microsoft Teams. Όλα αυτά λειτούργησαν
συνδυαστικά, απορροφώντας ιδανικά τους πρώτους ισχυρούς κραδασμούς της πρωτόγνωρης αυτής υγειονομικής
κρίσης. Η απομακρυσμένη εργασία αναδεικνύει περαιτέρω το ρόλο του cybersecurity, καθώς ήρθε για να μείνει.
Όταν εντάσσονται οι πελάτες μας στις συγκεκριμένες
πλατφόρμες, το επόμενο ζήτημα που τίθεται είναι αυτό
της ασφάλειας. Σε αυτό το σημείο διαθέτουμε Εnterprise
Ιnfrastructure VPN και SSL VPN, τα οποία βοηθούν να «επιβλέπουμε» εξ αποστάσεως τις εφαρμογές των πελατών
μας, ενώ οι λύσεις Access Policy Management (APM) της
F5 Networks εξασφαλίζουν ποιος χρήστης έχει απομακρυσμένη πρόσβαση σε ποιες εφαρμογές και πότε.
Σημειώστε ότι από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης, η
Pylones Hellas, λόγω της πείρας και της ετοιμότητας της,
είχε τη δυνατότητα να τεθεί κατά 95% σε καθεστώς απομακρυσμένης λειτουργίας. Οι πολλαπλές λύσεις business
continuity και απομακρυσμένης εργασίας, λειτούργησαν
άμεσα για εμάς και τους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις
απαιτήσεις κάθε εταιρείας.

Στρατηγικοί και
μακροχρόνιοι
συνεργάτες της
Pylones Hellas είναι
η F5 Networks, η
Hewlett Packard
Enterprise, η IBM
και η Microsoft.
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Στον τομέα
του Security
Integration,
η Pylones
Hellas διατηρεί
συνεργασίες με
ΟΤΕ/Cosmote,
Wind, Vodafone,
Forthnet και Cyta.

I.C.: Γνωρίζουμε για τους τρεις βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων της Pylones Hellas στον τομέα της Πληροφορικής, Επικοινωνιών, και ευρύτερα της τεχνολογίας, που είναι οι Λύσεις ICT Υποδομών, οι Υπηρεσίες και
η Ασφάλεια, και θα είχε ενδιαφέρον να εξειδικεύσουμε
λίγο σε κάθε έναν από αυτούς, ξεκινώντας με την Ασφάλεια. Ποιες είναι λοιπόν οι σημαντικότερες απαιτήσεις
για το cybersecurity σήμερα στις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς, όπως προκύπτουν από τη συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες σας; Τι ζητάνε περισσότερο οι
μεγάλοι οργανισμοί και τι ανάγκες έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
Ε.Ν.: Το θέμα του cybersecurity αναδεικνύεται πλέον πιο
σημαντικό από ποτέ για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου
μεγέθους. Με δεδομένο ότι την περίοδο της κρίσης οι
online λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα αυξήθηκαν, ταυτόχρονα όμως αυξήθηκαν και οι κυβερνοεπιθέσεις. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την επιτακτική ανάγκη για
λύσεις ψηφιακής ασφάλειας και εντάσσουν αυτές τις λύσεις στον σχεδιασμό τους.
Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε αποκλειστικά στο
παραδοσιακό δίκτυο για να παρέχουμε επαρκή προστασία στα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσε-
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ων. Με την ταυτόχρονη εξέλιξη των απειλών, αλλάζει ταχύτατα και το τοπίο της πληροφορικής με νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις, όπως μεγαλύτερη πρόσβαση μέσω κινητών, περισσότερες εφαρμογές μέσω Διαδικτύου, και υβριδικά περιβάλλοντα πληροφορικής. Παράλληλα υπάρχουν αυστηρότεροι κανονισμοί που επιβάλλονται
από την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη, που προκαλούν μετατόπιση του προφίλ κινδύνου, και του τρόπου με τον οποίο
οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στη στρατηγική διακυβέρνησης και συμμόρφωσης.
Βλέπουμε επίσης μία αλλαγή νοοτροπίας στις επιχειρήσεις, που έχει να κάνει με το επίπεδο ασφάλειας των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. Μέχρι πρότινος, οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας απλώς για να τις έχουν, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Τώρα, ακόμα και οι «διοικούντες» των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι οι λύσεις και τα προϊόντα τους πρέπει να
είναι προστατευμένα, και η ασφάλεια θα πρέπει να είναι
μέρος του σχεδιασμού τους, ευθυγραμμιζόμενη με τους
γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους.
I.C.: Πως λοιπόν εσείς, ως Pylones Hellas, καλύπτετε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις στην προστασία δικτύων,

εφαρμογών και δεδομένων, και σε ποιες κάθετες αγορές απευθύνεστε κυρίως;
Ε.Ν.: Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι πολλές εταιρείες διαχειρίζονται πολλαπλά και υβριδικά περιβάλλοντα cloud,
σε ένα μείγμα σύγχρονων και παλιότερων αρχιτεκτονικών, εμείς ως Pylones Hellas υποστηρίζουμε πολύπλευρα
τις δραστηριότητες αυτές. Πόσο μάλλον όταν οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυξάνονται σημαντικά για πλατφόρμες και υπηρεσίες διαχείρισης. Οι πελάτες μας, εμπιστεύονται τις υπηρεσίες και τη μακροχρόνια πείρα μας.
Στον τομέα του Security Integration, η Pylones Hellas διατηρεί συνεργασίες με σημαντικούς πελάτες στην Ελλάδα, όπως το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Οι ΟΤΕ/Cosmote, Wind, Vodafone, Forthnet και Cyta στην
Κύπρο, είναι ανάμεσα σε αυτούς.
Ο τραπεζικός χώρος επίσης αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο
η παρουσία μας είναι ισχυρή. Παρέχουμε λύσεις σε τράπεζες όπως η Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, και αντίστοιχα στην Κύπρο, στην Bank of Cyprus και
στην JCC. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία
ψηφιακής μετάβασης, καθώς και με αρκετές ακόμα σημαντικές επιχειρήσεις εκτός των χώρων που προανέφερα.
I.C.: Τι σημαίνει για εσάς πραγματικός ψηφιακός μετασχηματισμός, πως εξελίσσεται στη χώρα μας, και πως
μετουσιώνεται σε πράξη μέσα από τις λύσεις υποδομών
που εσείς προτείνετε;
Ε.Ν.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν μέλλον και να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις του σήμερα, είτε πρόκειται για
βασικά βήματα, όπως τα κοινωνικά δίκτυα και το online
εμπόριο, όσο και σε υψηλότερο επίπεδο, με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών. Για να υποστηρίξει όμως μία επιχείρηση, κυρίως μικρομεσαία, την
ψηφιακή μετάβαση, χρειάζεται την ανάλογη γνώση από
το ανθρώπινο δυναμικό. Η έλλειψη γνώσης, οδηγεί στη
δυσκολία παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων.
Εδώ ακριβώς είναι και ένα από τα σημεία στα οποία έχουμε επενδύσει. Μόνο με σωστή εκπαίδευση θα μπορέσει
να γίνει η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, που είναι
σημαντικό κομμάτι για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός μίας επιχείρησης.
Στην Pylones Hellas διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και ένα πλήρες portfolio λύσεων, με
στόχο να οδηγούμε τους πελάτες μας με συνεχή υποστήριξη στα σωστά βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
I.C.: Το σημερινό οικοσύστημα πληροφορικής ευνοεί και
ενισχύει τη γενικότερη προσέγγιση του «as a Service»

σε όλους τους τομείς. Που επικεντρώνετε το δικό σας
εύρος υπηρεσιών, και πως οι πελάτες σας ωφελούνται
από αυτό;
Ε.Ν.: Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότερο οι οργανισμοί υιοθετούν εφαρμογές σε μορφή υπηρεσίας SaaS,
που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την ανάπτυξη
σε σύγχρονα hybrid μηχανογραφικά περιβάλλοντα. Είναι εμφανής η τάση αυτή, και τείνει να επιταχυνθεί καθώς οι οργανισμοί θα εκμεταλλευτούν τα δεδομένα που
τους παρέχει το οικοσύστημα των εφαρμογών τους, δημιουργώντας προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης (data
analytics) για καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Εμείς ως εταιρεία διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης για τη βελτίωση της απόδοσης, της
ασφάλειας και της λειτουργικότητας, που συμβάλουν
στην παροχή αναβαθμισμένων ψηφιακών εμπειριών για
τους πελάτες. Τα app services αποτελούν πλέον ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε εταιρεία, και διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης.
Αν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα, ενδέχεται να αυξήσουν
τη λειτουργική πολυπλοκότητα και το κόστος. Εμείς μέσα από την τεχνογνωσία και την πείρα μας, και μαζί με
τους συνεργάτες μας, όπως την F5 Networks, είμαστε σε
θέση να διαχειριστούμε αυτά τα εργαλεία σε όλα τα σημεία, από τον κώδικα μέχρι τον πελάτη, και να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διαχειριστούν,
και να διασφαλίσουν τις εφαρμογές τους.
I.C.: Η έννοια του Artificial Intelligence, αλλά και της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης, μας απασχολούν ολοένα και περισσότερο στην ατζέντα των συζητήσεων. Κατά πόσο για εσάς το A.I. μπορεί να επηρεάσει
ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις, και πως εσείς
προσεγγίζετε αυτή τη τάση;
Ε.Ν.: Όπως στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν τα τεχνολογικά βήματα για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, έτσι και για
τις πιο μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς, η νέα εποχή
καθορίζει τις αποφάσεις σχετικά με ένα βιώσιμο και παραγωγικό μέλλον. Οι καινοτόμες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των δεδομένων και την ανίχνευση
των κινδύνων, είναι αυτές που θα καθορίσουν τα μελλοντικά βήματα. Η ανάγκη για συνεχή επαναπροσδιορισμό
των προφίλ κινδύνων θα καταστήσουν αναγκαία την τεχνητή νοημοσύνη (Α.Ι.) και η μηχανική μάθηση (machine
learning) θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη συλλογή αυτής της ευφυΐας. Οι μηχανές θα αρχίσουν να παίρνουν περισσότερες αποφάσεις από μόνες τους, και να εκτελούν
οι ίδιες τις αλλαγές που χρειάζονται για να ελαχιστοποιηθεί ο κυβερνοκίνδυνος μίας επιχείρησης.
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I.C.: Σίγουρα οι τεχνολογίες διαμορφώνουν σε μεγάλο
βαθμό τη νέα πραγματικότητα, όμως ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει ο σημαντικότερος κρίκος στην αλυσίδα. Πως εσείς διαχειρίζεστε τον ανθρώπινο παράγοντα εσωτερικά στην εταιρεία σας, και πως κρίνετε γενικότερα το ταλέντο και τις δεξιότητες που υπάρχουν στην
ελληνική αγορά πληροφορικής;
Ε.Ν.: Το ανθρώπινο δυναμικό είναι χωρίς αμφιβολία ένα
από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας. Στην Pylones Hellas, για να ισχυροποιήσουμε ακόμη
περισσότερο τη θέση μας, επενδύουμε στην εκπαίδευση
και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμη αξίζει να σημειώσουμε ότι συνεχίζουμε να επενδύουμε τα τελευταία χρόνια
στο wellbeing των εργαζομένων μας, έχοντας σχεδιάσει
ειδικά διαμορφωμένους χώρους ως recreation area, και
τρέχουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «be
fIT», για το οποίο και βραβευτήκαμε τη περασμένη χρονιά.
Η Pylones Hellas είναι μία εταιρεία η οποία σέβεται τόσο τις προσπάθειες των νέων επιστημόνων, όσο και των
μελλοντικών που εκκολάπτονται μέσα από τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Στηρίζουμε τους Έλληνες επιστήμονες, προσπαθούμε να τους βοηθάμε, και όλοι μαζί στηρίζουμε την προσπάθεια που κάνει η χώρα μας να αναβαθμίσει το τεχνολογικό επίπεδο.
Για τον λόγο αυτό, στηρίζουμε επίσης ως χορηγοί πολλές
προσπάθειες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εθνική
ομάδα κυβερνοασφάλειας που συμμετέχει στο European
Cyber Security Challenge, αλλά και κοινότητες όπως αυτή του Hellenic (ISC)² Chapter και του VMUG.

Για το Cyber
Security υπάρχουν
αυστηρότεροι
κανονισμοί που
επιβάλλονται από
την Ε.Ε. και τα
κράτη-μέλη.
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I.C.: Επίσης, πολύς λόγος γίνεται για τον ρόλο της γυναίκας στον κόσμο της τεχνολογίας. Ποια είναι η δική
σας προσέγγιση;
Ε.Ν.: Η προσέγγισή μας είναι χαρακτηριστική της γνώμης
μας για τον ρόλο της γυναίκας στον κατά κανόνα ανδροκρατούμενο χώρο της τεχνολογίας.
Διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία μας, διατηρούσε μεγάλο αριθμό από άνδρες εργαζόμενους, κάτι το οποίο δεν αποτελούσε εξαίρεση για τον κλάδο μας, αλλά η επιβεβαίωση στον
κανόνα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η σημερινή γυναίκα στην Ελλάδα, έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και να τις διεκπεραιώσει με επιτυχία, αποφασίσαμε να επενδύσουμε
στην κατεύθυνση αυτή.
Ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, ενισχύουμε την παρουσία
των γυναικών στην εταιρεία, φτάνοντας αυτή τη στιγμή οι
γυναίκες που απασχολούμε να αποτελούν το 33% του δυναμικού μας. Με τον τρόπο αυτό διαθέτουμε μία ποικίλη
προσέγγιση προς τους πελάτες. Οι γυναίκες διαθέτουν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας μαζί τους, και κατ’ επέκταση ακόμη και με τους συναδέλφους στην εταιρεία, προσδίδοντας μία άλλη νότα στο πρόσωπο μας, τόσο εσωτερικά όσο και προς τους πελάτες.
I.C.: Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τον σχεδιασμό σας στο μέλλον. Ποιοι είναι βασικοί σας στόχοι,
τι όραμα έχετε, και που σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;
Ε.Ν.: Όπως σας προανέφερα, είναι σημαντικό κομμάτι της

στρατηγικής μας να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, με νέους φρέσκους ανθρώπους, με διάθεση και δυνατότητες.
Παράλληλα σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις λύσεις ψηφιακής ασφάλειας, και ιδιαίτερα πάνω στο cloud security, με
πλατφόρμες όπως οι RedHat και OpenShift, καθώς και η
NGiNX πλατφόρμα της F5 Networks.
H πλατοφόρμα NGiNX δημιουργεί ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών, διευκολύνοντας τη διαχείριση των microservices,
και δρώντας ταυτόχρονα ως API gateway, για να παρουσιάζει τις εφαρμογές των πελατών σε όλα τα περιβάλλοντα
με ασφάλεια, είτε αυτές βρίσκονται στα on-premises data
centers, είτε σε private και public clouds. Οι εφαρμογές είναι άλλωστε ένα από τα σημεία αναφοράς της τάσης του
μέλλοντος, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα
στάδια, από τη δημιουργία του κώδικα έως το τελικό στάδιο χρήσης από τον πελάτη.
Αυτό είδαμε και πρόσφατα μέσα από το Agility 2020, το παγκόσμιο συνέδριο που διοργάνωσε -για πρώτη φορά διαδικτυακά- η F5 Networks. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και
έδειξε πόσο έχουν αναλύσει οι παγκοσμίου φήμης εταιρείες όπως η F5, τον τομέα της ασφάλειας και της υποστήριξης του πελάτη, είτε πρόκειται για μία μικρομεσαία επι-

χείρηση, είτε για έναν μεγάλο οργανισμό.
Σημαντικό κεφάλαιο στις δραστηριότητες μας επίσης, θα
διαδραματίσουν οι business continuity λύσεις, και το πως
θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν από τεχνολογικής άποψης ένα σωστό και αποδοτικό πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας, ώστε να λειτουργούν αδιάλειπτα, χωρίς
να επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές που θα συμβούν στο
μικροπεριβάλλον, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον τους.
Πλέον, στη μετά COVID-19 εποχή, όλες οι επιχειρήσεις θα
κληθούν να επανασχεδιάσουν το μοντέλο αυτό, και να είναι
έτοιμες απέναντι στους πιθανούς κινδύνους που καραδοκούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η τεχνολογία σίγουρα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό, και οι καταναλωτές θα έχουν την απαίτηση οι επιχειρήσεις να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένες για να προσαρμοστούν στις
τυχόν αλλαγές, και αυτοί που δεν θα το πράξουν γρήγορα,
την επόμενη φορά ίσως μείνουν αρκετά πίσω στην αγορά,
αν δεν τους περιθωριοποιήσει η ίδια αγορά.
Όλα αυτά που ανέφερα, συνδυαστικά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι κουλτούρα μας από την εποχή της
ίδρυσης μας. Να είμαστε πάντα έτοιμοι να υποστηρίξουμε
τους πελάτες μας, και να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, προς τέρψιν αυτών.

Εμμανουήλ Νέτος
Ο Εμμανουήλ Νέτος είναι στο τιμόνι της Pylones Hellas,
κατέχοντας την θέση του Γενικού Διευθυντή από το 1998,
μετασχηματίζοντας την εταιρεία σε μεγάλης κλίμακας
systems & security integrator ICT λύσεων, με πελάτες τις
μεγαλύτερες ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις στον
χώρο των τηλεπικοινωνιών, στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, καθώς και στους τομείς των ξενοδοχείων,
ναυτιλίας, και των αλυσίδων λιανικού εμπορίου. Παράλληλα, έχει διατελέσει για σειρά ετών Managing Director
στην Optum (Crisis Management Systems) και Marketing &
Business Development Manager της Pylones Cyprus. Στην
αρχή της επαγγελματικής του καριέρας, ήταν Υπεύθυνος
Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Λύσεων Τραπεζικού Τομέα στη
Mellon Technologies, και νωρίτερα Systems Analyst στη
Lloyd’s Register στην Αγγλία. Τέλος, έχει διατελέσει μέλος
επιτροπών για θέματα ψηφιακής ανάπτυξης, στους κλαδικούς συνδέσμους ΣΕΠΕ και ΣΕΤΕ.
Είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος (M.Sc.) στον τομέα Advanced Information
Systems από το τεχνολογικό ινστιτούτο UMIST του Πανεπιστημίου του Manchester της Αγγλίας, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος διοίκησης επιχειρήσεων (M.B.A.) με
ειδικότητα στο marketing από το Πανεπιστήμιο Sterling της
Σκωτίας.

infocom•06•20

13

COVER STORY

Vodafone: νέο υποθαλάσσιο
καλώδιο οπτικών ινών


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Εκτός από το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα
ύψους 500 εκατ. ευρώ (2020 - 2024) η Vodafone Ελλάδος προχωρά παράλληλα στην κατασκευή και πόντιση
ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 610 χλμ. που θα
συνδέσει την Αττική με Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο,
Σαντορίνη, Κω, Ρόδο και Κρήτη και ενός δεύτερου, μήκους 30 χλμ., που θα συνδέσει την ηπειρωτική χώρα με
την Κέρκυρα.
Όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Vodafone Ελλάδος, Χάρης Μπρουμίδης, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, η παραπάνω επένδυση ύψους
40 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες και
η προοπτική είναι να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του
2022 διευρύνοντας το αποτύπωμα της τηλεπικοινωνιακής
εταιρείας στα διεθνή δίκτυα και τον ρόλο της Ελλάδας
στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες.
Το επόμενο διάστημα οι επενδύσεις της Vodafone θα κατευθυνθούν κυρίως σε υποδομές με επίκεντρο τα δίκτυα
οπτικών ινών, το 5G, το περιεχόμενο και τις τεχνολογικές
υπηρεσίες νέας γενιάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, σύμφωνα με όσα είπε
ο επικεφαλής της, ολοκλήρωσε το επενδυτικό πρόγραμμα
της περιόδου 2015 - 2019 ύψους 590 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αφορούσε και τη δημιουργία ιδιόκτητου
δικτύου οπτικών ινών πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, έχουν
αποπερατωθεί τα δίκτυα FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι) και
FTTC (οπτική ίνα στα κτήρια) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
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Πάτρα, Ιωάννινα, Βέροια, Βόλο και Κοζάνη, παρέχοντας
πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες σε 350.000 νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2020 και τα υπόλοιπα έργα κατασκευής δικτύων FTTH σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, τα
οποία θα προσφέρουν νέες δυνατότητες και απεριόριστη
χωρητικότητα δικτύου σε ακόμη 100.000 νοικοκυριά και
επιχειρήσεις των τριών μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στο κινητό δίκτυο, μέσα από τις οποίες προσφέρονται καινοτόμες υπηρεσίες όπως το VoLTE και το VoWi-Fi, ενώ έχει ξεκινήσει
ένας νέος κύκλος εκσυγχρονισμού των σταθμών βάσης
που ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση των δικτύων 5G, μόλις
το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων καταστεί διαθέσιμο.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης υγείας τα αιτήματα των συνδρομητών για αναβάθμιση των ταχυτήτων
σύνδεσης στο διαδίκτυο αυξήθηκαν 50%.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης
της Vodafone Απρίλιος 2019 - Μάρτιος 2020 που ανακοινώθηκαν από τον όμιλο, ο κ. Μπρουμίδης αναφέρθηκε
στα έσοδα από υπηρεσίες τα οποία αυξήθηκαν 3% στα
884 εκατ. ευρώ. Αν και δεν παρέθεσε συγκεκριμένα
νούμερα είπε ότι και οι τηλεπικοινωνίες θα επηρεαστούν
από την κρίση υγείας εξαιτίας της μείωσης του τουρισμού που επηρεάζουν τα έσοδα από την περιαγωγή και
τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα,
όπως τα ανακοίνωσε ο όμιλος της Vodafone, κατά την
οικονομική χρήση Απρίλιος 2019 - Μάρτιος 2020 τα συνολικά έσοδα της Vodafone Ελλάδος διαμορφώθηκαν σε
958 εκατ. ευρώ αυξημένα 2% (939 εκατ.) σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση (Απρίλιος 2018 - Μάρτιος 2019). Τα
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν
304 εκατ. έναντι 302 εκατ., τα λειτουργικά αποτελέσματα
124 εκατ. ευρώ έναντι 127 εκατ. οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 110 εκατ. ευρώ έναντι 123 εκατ. και λειτουργικές
ελεύθερες ταμειακές ροές 228 εκατ. ευρώ έναντι 177
εκατ.
Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του περασμένου Μαρτίου ήταν 4,476 εκατ. με τα συμβόλαια
να αποτελούν το 36,3% του συνόλου της συνδρομητικής
βάσης. Στη σταθερή τηλεφωνία οι συνδρομητές ήταν 945
χιλ. έναντι 942 χιλ. που ήταν ένα χρόνο πριν. Η χρήση των
data κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης (Ιανουάριος
- Μάρτιος 2020) ήταν 18.788 ΤΒ από 18.329 το αμέσως
προηγούμενο τρίμηνο και 13.464 το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019.
Σύμφωνα με τον ίδιο στη διαβούλευση για τις συχνότητες
για το 5G δεν εμφανίστηκε φορέας που επιθυμεί να γίνει ο
τέταρτος παίχτης στην κινητή ενώ τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχουν υγιείς πάροχοι οι οποίοι να είναι σε
θέση να επενδύουν.

Το σχέδιο δράσης για τον κορονοϊό
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρου περιορισμού της
κυκλοφορίας με την εμφάνιση της πανδημίας, η Vodafone
κινητοποιήθηκε και υλοποίησε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης, που είχε έξι τομείς: Την προστασία και ασφάλεια των
εργαζομένων, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινω-

νίας για όλους, τη διάθεση λύσεων για εργασία και εκπαίδευση από απόσταση, τη συμπαράσταση σε επιχειρήσεις
που πλήττονται, τη στήριξη της κοινωνίας και διευκόλυνση
της επικοινωνίας και ψυχαγωγίας από το σπίτι καθώς τη
συμβολή στην προσπάθεια της πολιτείας για αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Ενδεικτικά, στα πλαίσια του προγράμματος #μαζί_συνεχίζουμε η Vodafone προσέφερε στους πελάτες της δωρεάν
χρόνο ομιλίας στις υπηρεσίες φωνής στην σταθερή τηλεφωνία, data στο κινητό δίκτυο, τηλεοπτικό περιεχόμενο,
καινοτόμες εφαρμογές τηλεργασίας στις επιχειρήσεις,
αλλά και πακέτα επικοινωνίας και τηλεκπαίδευσης σε
προνομιακές τιμές. Ακόμη, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone
στήριξε το έργο νοσοκομείων αναφοράς με προϊόντα και
υπηρεσίες επικοινωνίας ενώ έθεσε στη διάθεση του συστήματος υγείας τις κινητές μονάδες ιατρικού εξοπλισμού
του προγράμματος Τηλεϊατρικής.
Παράλληλα, η Vodafone απευθύνεται σε πολίτες των οποίων η εργασία επηρεάστηκε αρνητικά από τις έκτακτες
συνθήκες λόγω της πανδημίας, δίνοντάς τους προτεραιότητα στην κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στη
Vodafone και στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.
Επιπλέον, η Vodafone κινητοποιήθηκε άμεσα και κάλυψε
τις μεγάλες ανάγκες για ίντερνετ στο σπίτι, προχωρώντας
σε επενδύσεις για την επαύξηση της χωρητικότητας των
δικτύων της σταθερής, προκειμένου να καλύψει την ισχυρή ζήτηση από τους καταναλωτές. Βάσει των στοιχείων
που έδωσε η διοίκηση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας
κατά τη διάρκεια του lockdown η κίνηση στη φωνή μέσω
της σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκε 92%, η χρήση του
internet 53%, οι υπηρεσίες τηλεόρασης 142%, ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε 40 - 65%.

infocom•04•16

15

CONNECT

Προκηρύχθηκε ο βασικός κορμός των
διαγωνισμών του Σύζευξις II


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Με την προκήρυξη έξι ακόμα διαγωνισμών από την Κοινωνία
της Πληροφορίας για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ολοκληρώνεται ο
βασικός κορμός των διαγωνιστικών διαδικασιών του Έργου,
το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά που διασυνδέει όλους τους
φορείς του Δημοσίου τομέα και παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Internet με υψηλές
ταχύτητες, καθώς και την υποδομή για παροχή προηγμένων
υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης.
Από την ημέρα υπογραφής των πέντε Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΙΙ στις 04/07/2019, έχουν προκηρυχθεί 30 διαγωνισμοί συνολικού προϋπολογισμού περίπου 570 εκατ. ευρώ και απομένουν
ακόμα 3 προϋπολογισμού περίπου 15 εκατ. ευρώ, οι οποίοι
προβλέπεται να δημοπρατηθούν στο προσεχές διάστημα,
καλύπτοντας έτσι συνολικά τις ανάγκες του έργου.

16 infocom•06•20

Δύο εκ των πέντε Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 28 εκατ. ευρώ που αφορούν στα
Υποέργα κεντρικής υποδομής διασύνδεσης SIX & DC και ISP
& SLA, είναι ήδη σε υλοποίηση και βρίσκονται στη παραλαβή
της πρώτης φάσης τους, της «Μελέτης Εφαρμογής», ενώ
για τα άλλα 3 Υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η υπογραφή όλων
των εκτελεστικών συμβάσεων των 30 διαγωνισμών που είναι
σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο - Οκτώβριο
του 2020.
Με τους μίνι διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν και αφορούν
στο Υποέργο «Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου
130 εκατ. ευρώ χάρη στον συντονισμό των εργασιών, αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Κύριου του
Έργου, και της «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ), ως αναθέτουσας αρχής, πλέον έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κορμός
της διαγωνιστικής διαδικασίας του Έργου.
Το αντικείμενο των διαγωνισμών του Υποέργου «Υποδομές
ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης»,
περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού τηλεφωνίας, με κατάλληλες προδιαγραφές που να εξυπηρετούν
αποτελεσματικά τις ανάγκες υπηρεσιών τηλεφωνίας του
φορέα που είναι εγκατεστημένος, τη διαχείριση και υποστήριξη των τηλεφωνικών υποδομών για όλη την διάρκεια του
έργου, καθώς και τη παρακολούθηση και παραμετροποίηση
των υποδομών τηλεφωνίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή
λειτουργία τους για όλη τη διάρκεια του έργου επίσης. Ακόμα
περιλαμβάνει τη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία
των υποδομών κεντρικής ασφάλειας, καθώς και δομημένης
καλωδίωσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεπαρουσίας σε όποιους
φορείς απαιτείται.

Στο άμεσο διάστημα, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για
το Υποέργο «Ασύρματη Νησίδα» που αφορά στην παροχή
υπηρεσίας Bulk SMS (72 εκατ. μηνύματα) από το Δημόσιο
και τέλος, θα ακολουθήσουν οι εναπομείναντες 2 διαγωνισμοί
για το ίδιο έργο, που αφορούν σε πακέτα υπηρεσιών κινητής,
κινητά τηλεφώνα και πακέτα δεδομένων.
Με την ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πάνω από 34.000 κτήρια
που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου, θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με δραστική αύξηση
των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet, προσφέροντας έτσι
ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον
πολίτη. Εκτιμάται ότι αρχές του 2021 θα έχει μεταπέσει το
πρώτο κύμα φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και θα απολαμβάνει τις
προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτό στη Δημόσια
Διοίκηση.
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SECURITY

Η ADAPTIT θωρακίζει τα δίκτυα από
επιθέσεις DDos με τις λύσεις της
NetScout / ARBOR

Η υγειονομική κρίση δημιούργησε νέες ψηφιακές προκλήσεις, στις οποίες οι υποδομές ασφαλείας οποιουδήποτε μεγέθους οργανισμού, αντιμετωπίζουν σοβαρές επιθέσεις DDoS
περισσότερο σύνθετες και προηγμένες από ποτέ άλλοτε.
Οι επιθέσεις αυτές, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, τείνουν να γίνουν μικρότερες σε διάρκεια (συχνότητα) αλλά μεγαλύτερες σε όγκο (data). Ενδεικτικά, το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει μετρήσεις του 1ου τριμήνου του έτους στην
Ελλάδα, όσον αφορά τη συχνότητα διάρκειας.
Επίσης, η νέα τάση των επιθέσεων, μικρότερης διάρκειας αλλά μεγαλύτερου όγκου (volume), παραστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα του έτους, στην Ελλάδα.
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Οι λύσεις για επιθέσεις DDos της
ADAPTIT:

Οι εξειδικευμένες λύσεις, που παρέχει η ADAPTIT (www.
adaptit.gr), σε συνεργασία με τον παγκόσμιο πρωτοπόρο στο
χώρο όμιλο NetScout /ARBOR, θωρακίζουν τα δίκτυα επικοινωνιών και ίντερνετ από DDoS επιθέσεις (attacks), με γνώμονα τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας υπηρεσίας και προστασίας σε όλα τα επίπεδα (layers) τόσο πριν (preventive),
όσο και κατά τη διάρκεια της επίθεσης (corrective). Πιο συγκεκριμένα, οι εξειδικευμένες λύσεις στοχεύουν σε:
• Αντιμετώπιση επιθέσεων DDoS σε ευρυζωνικά δίκτυα
παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
• Αντιμετώπιση επιθέσεων DDoS σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που παρέχουν διαδικτυακές
υπηρεσίες (web services).
• Αντιμετώπιση επιθέσεων DDoS στοχεύοντας τα εσωτερικά δίκτυα οργανισμών.
Προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας, η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης του προϊόντος, παρέχεται πέρα από on premises και σε
cloud υποδομές, συνοδευόμενη από data analytics που αναλύουν και συγκρίνουν παρελθοντικά δεδομένα με νέα. Έτσι,
οι διαχειριστές δικτύων και δεδομένων κάθε επιχείρησης
και οργανισμού έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα
για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κακόβουλων επιθέσεων,
δρώντας τόσο αποτρεπτικά όσο και κατασταλτικά.
Η εγκατεστημένη βάση λύσεων ADAPTIT/NetScout προστασίας επιθέσεων DDoS στον ελλαδικό χώρο περιλαμβάνει τους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στο σύνολό τους, καθώς και
κρίσιμες υπηρεσίες του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου.

• Πρωτοπορούν στο τομέα δράσης προϊόντων DDoS τα
τελευταία 6-7 χρόνια χρόνια.
• Συνδυάζουν προτάσεις για κάθε προϋπολογισμό, κάθε
επιχειρηματικό μοντέλο και κάθε τομέα χρήσης.
• Παρέχουν ισχυρότερη, ευρύτερη και μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη προσφορά Virtualization και Cloud-based.
• Ενσωματώνονται πλήρως σε περιβάλλοντα SDN / NFV και
υποστηρίζουν την ενσωμάτωση MANO (OpenStack, Cisco
NSO, Nokia Cloudband κ.λπ.).
• Συνδυάζουν την προηγμένη προστασία με την πιο ευέλικτη
εμπορική προσφορά με βάση τη χρήση, ευκολότερη επιχειρησιακή ολοκλήρωση και εξυπνότερη αυτοματοποίηση
συστήματος για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση υπηρεσιών
DDoS σε δημόσια, ιδιωτικά και υβριδικά περιβάλλοντα
Cloud και ευρύτερα σε κάθε επιχείρηση.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις λύσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.adaptit.gr και επικοινωνώντας με τα ειδικά στελέχη της ADAPTIT στο τηλέφωνο 2105131640.

TESTIMONIALS
Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούμε επιτυχώς τις λύσεις
της NETSCOUT | ARBOR στην Attica Bank για να προστατεύουμε τις κρίσιμες υποδομές των επιχειρησιακών μας
συστημάτων από DDoS επιθέσεις με προφανή επιτυχία.
- (Κωνσταντίνος Σπαχής, Attica Bank)
Εδώ και μερικά χρόνια χρησιμοποιούμε επιτυχώς τις λύσεις
της NETSCOUT | ARBOR για να προστατεύουμε τις κρίσιμες υποδομές τόσο των δικών μας επιχειρησιακών συστημάτων όσο και των πελατών μας από DDoS επιθέσεις.
- (Άννα Πολύζου, Wind)
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REMOTE

Η HP επεκτείνει τις πρωτοβουλίες
της για Τηλεργασία λόγω COVID-19

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε ότι η λύση HPE
SimpliVity 325 Gen 10 υπερσυγκλίνουσας υποδομής (HCI)
με τον νέο επεξεργαστή AMD EPYCTM 2ης γενιάς, διπλασιάζει τα εικονικά desktops που υποστηρίζονται ανά server και
παρέχει στις επιχειρήσεις ως 50% χαμηλότερο κόστος ανά
απομακρυσμένο υπολογιστή.
Επίσης, η HPE Nimble Storage dHCI, που κυκλοφόρησε πέρυσι, είναι τώρα διαθέσιμη και μέσω του HPE GreenLake,
επιτρέποντας οι παραπάνω λύσεις να προσφέρονται με
μοντέλο «pay as you go».
Σήμερα, οι επιχειρήσεις καλούνται να στρέψουν τους υπαλλήλους τους προς ένα εικονικό περιβάλλον γραφείων για να
περιορίσουν την εξάπλωση του COVID-19. Αυτό θέτει νέες,
επείγουσες απαιτήσεις για το IT που θα πρέπει γρήγορα να
ενεργοποιήσει την εξ αποστάσεως εργασία.
Η λύση HPE SimpliVity και η πλατφόρμα HPE Nimble Storage
dHCI, υπερνικούν τους περιορισμούς της παραδοσιακής
υποδομής με έξυπνη διαχείριση, ενισχυμένη προστασία δεδομένων και απόδοση για την υποστήριξη κάθε εργαζομένου.
Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, που οι δυνατότητες είναι
περιορισμένες και τα κόστη πρέπει να ελέγχονται, η HPE
παρέχει στις επιχειρήσεις λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν
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το IT τους να βελτιστοποιήσει την υποδομή του για να παρέχει
ασφαλή, αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση.

Η HPE θέτει νέα πρότυπα
παραγωγικότητας εικονικού desktop
με τη λύση HPE SimpliVity
Οι επιχειρήσεις χρειάζονται έναν αξιόπιστο, υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά ασφαλή χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως. Η λύση HPE SimpliVity
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης τηλεργασίας
με μια έξυπνη software-defined HCI λύση που απλοποιεί τον
χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την
κλιμάκωση του VDI. Σε συνδυασμό με τον νέο επεξεργαστή
2ης γενιάς Gen AMD EPYCTM, παρέχει διπλάσια εικονικά
desktops ανά server κατά μέσο όρο από οποιονδήποτε άλλο
προμηθευτή HCI. Αυτό μειώνει το κόστος για κάθε εικονικό
desktop κατά 50%.
Για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της για την τηλεργασία, η HPE ανακοινώνει:
• Υποστήριξη λύσεων μέσω HPE GreenLake: η πλατφόρμα
HPE Nimble Storage dHCI είναι τώρα διαθέσιμη μέσω του
HPE GreenLake, παρέχοντας VDI «as-a-service», Οι επι-

χειρήσεις πληρώνουν κάθε μήνα για ό,τι χρησιμοποιούν,
μετατρέπουν το κεφάλαιο σε λειτουργικά έξοδα και κλιμακώνουν τον υπολογισμό και την αποθήκευση on-demand.
• Διευρυμένη υποστήριξη και κλίμακα των server: η πλατφόρμα HPE Nimble Storage dHCI έχει προσθέσει υποστήριξη για servers HPE ProLiant DL325, DL385, DL560
και DL580 και αύξησε την κλίμακα των υποστηριζόμενων
servers από 20 σε 32. Η πλατφόρμα HPE Nimble Storage
dHCI επιτρέπει στους πελάτες του HPE ProLiant να μετατρέπουν τις υπάρχουσες επενδύσεις του server τους σε
ένα ξεχωριστό HCI.
• Αναβαθμίσεις λογισμικού με ένα κλικ: η πλατφόρμα HPE
Nimble Storage dHCI έχει ενοποιήσει τις αναβαθμίσεις
λογισμικού για server firmware, hypervisor και λογισμικό
αποθήκευσης, εξοικονομώντας χρόνο παραγωγικότητας
του ΙΤ και μειώνοντας τον κίνδυνο των αναβαθμίσεων. Οι
αναβαθμίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται απευθείας
στο VMware vCenter.

Οικονομικές Προσφορές για τη
Διαχείριση Ταμειακών Ροών
Εκτός από τις πρόσφατα αναγγελθείσες νέες διαμορφωμένες
λύσεις VDI, οι σημερινές HCI προσφορές για VDI υποστηρίζονται μέσω των HPE Financial Services, που μπορούν
να συμβάλλουν στην ελάφρυνση ενός μέρους της πίεσης
που γίνεται αισθητή από τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο
καθώς βρίσκονται σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό κλίμα. Οι
HPE Financial Services μπορούν να βοηθήσουν στην αποδέσμευση κεφαλαίων από υπάρχουσες υποδομές, στην αναβολή

πληρωμών και στην παροχή pre-owned τεχνολογίας. Ως
μέρος των καινοτόμων δομών χρηματοδότησης για τη μείωση
των ταμειακών διαθέσιμων πληρωμών κατά τη διάρκεια της
αβεβαιότητας, οι πελάτες των HPE SimpliVity και Nimble dHCI
μπορούν να μεταθέσουν τις πληρωμές τους έως και 180
ημέρες ώστε να διατηρηθεί η ρευστότητά τους.
Η λύση HPE SimpliVity προσφέρει 50% χαμηλότερο κόστος
ανά εικονικό desktop. Η πλατφόρμα HPE Nimble Storage dHCI
που μεγιστοποιεί τα οφέλη VDI διατίθεται και ως υπηρεσία.

infocom•06•20

21

CYBER

Εξάπλωση trojan μέσω εκστρατειών
spam για τον κορονοϊό

Οι ερευνητές της Check Point παρατήρησαν απότομη αύξηση
των επιθέσεων που αξιοποιούν μια νέα έκδοση του AgentTesla
ικανή να αποσπά κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi, ενώ το banking
trojan Dridex αποτελεί την πιο διαδεδομένη απειλή.
Η Check Point Research, το τμήμα έρευνας της Check Point
Software Technologies, ενός κορυφαίου παρόχου λύσεων κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, δημοσίευσε τον πιο πρόσφατο
Παγκόσμιο Κατάλογο Απειλών για τον Απρίλιο του 2020. Η
ερευνητική ομάδα αναφέρει πως μια νέα έκδοση του remote
access trojan (RAT) AgentTesla διανέμεται μέσω εκστρατειών
spam που έχουν σχέση με τον κορονοϊό. Το συγκεκριμένο
κακόβουλο λογισμικό βρέθηκε στην τρίτη θέση της σχετικής
λίστας, επηρεάζοντας το 3% των οργανισμών παγκοσμίως.
Η νέα παραλλαγή του AgentTesla έχει τροποποιηθεί για να
αποσπά, εκτός άλλων πληροφοριών όπως στοιχεία σύνδεσης
σε λογαριασμούς Outlook email, κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi.
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, το AgentTesla αξιοποιήθηκε
ως συνημμένο αρχείο σε αρκετές κακόβουλες καμπάνιες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που σχετίζονται με τον COVID-19,
οι οποίες, υπό το πρόσχημα πως παρέχουν ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για την πανδημία του κορονοϊού, προτρέπουν
το χρήστη να «κατεβάσει» κακόβουλα αρχεία. Σε μία από
αυτές τις καμπάνιες, αποστολέας εμφανιζόταν ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ενώ το θέμα του email ήταν “URGENT
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INFORMATION LETTER: FIRST HUMAN COVID-19 VACCINE
TEST/RESULT UPDATE”. Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει το γεγονός ότι οι hackers εκμεταλλεύονται τα παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότα και τις ανησυχίες του κοινού
για να αυξήσουν τα ποσοστά επιτυχίας των επιθέσεών τους.
Το δημοφιλές banking trojan Dridex, το οποίο βρέθηκε στην
πρώτη δεκάδα της λίστας με το διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό για πρώτη φορά τον Μάρτιο, είχε ακόμη μεγαλύτερο
αντίκτυπο τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην πρώτη
θέση της σχετικής λίστας, από την Τρίτη στην οποία βρέθηκε
τον προηγούμενο μήνα, επηρεάζοντας το 4% των οργανισμών
παγκοσμίως. Το XMRig, το πιο διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό του Μαρτίου, «έπεσε» στη δεύτερη θέση.
«Οι κακόβουλες καμπάνιες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
που διαμοιράζουν το AgentTesla αποκαλύπτουν το πόσο ευέλικτοι μπορούν να γίνουν οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν παγκόσμια γεγονότα και
να εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα για να κάνουν κλικ σε
ένα μολυσμένο link», δήλωσε η Maya Horowitz, Διευθύντρια
Πληροφοριών και Έρευνας Απειλών της Check Point. «Με
το AgentTesla και το Dridex να βρίσκονται στις τρείς πρώτες
θέσεις της λίστας με τα πιο διαδεδομένα κακόβουλα λογισμικά, φαίνεται πως οι εγκληματίες επικεντρώνονται στην

κλοπή προσωπικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων των
χρηστών για να δημιουργήσουν πηγές εσόδων. Επομένως,
είναι σημαντικό οι οργανισμοί να υιοθετήσουν μια προληπτική
και δυναμική προσέγγιση στην εκπαίδευση των χρηστών,
ενημερώνοντας τους εργαζόμενους τους για τα πιο πρόσφατα
εργαλεία και τεχνικές, ιδιαίτερα καθώς όλο και περισσότεροι
εργάζονται πλέον από το σπίτι.»
Η ερευνητική ομάδα ενημερώνει επίσης πως η ευπάθεια
MVPower DVR Remote Code Execution ήταν εκείνη που έγινε
συχνότερα αντικείμενο εκμετάλλευσης, όπως και το Μάρτιο,
επηρεάζοντας το 456% των οργανισμών παγκοσμίως. Ακολούθησε η ευπάθεια OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information
Disclosure, με αντίκτυπο 41% σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ
στην Τρίτη θέση βρέθηκε η ευπάθεια Command Injection
Over HTTP Payload.

Οι 3 πιο διαδεδομένες απειλές
κακόβουλου λογισμικού:
Τα βέλη υποδεικνύουν τη μεταβολή στην κατάταξη σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα
Τον Απρίλιο, το Dridex βρέθηκε στην πρώτη θέση, επηρεάζοντας το 4% των οργανισμών παγκοσμίως. Ακολούθησαν
το XMRig και το AgentTesla, επηρεάζοντας το 4% και το 3%
αντίστοιχα των οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
1. Dridex - Το Dridex είναι ένα trojan που στοχεύει την
πλατφόρμα των Windows και σύμφωνα με αναφορές, εγκαθίσταται μέσω της εκτέλεσης αρχείου που επισυνάπτεται σε
καμπάνιες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Το Dridex έρχεται
σε επαφή με έναν απομακρυσμένο διακομιστή και στέλνει
πληροφορίες σχετικά με το μολυσμένο σύστημα. Μπορεί
επίσης να πραγματοποιήσει λήψη και εκτέλεση ειδικών στοιχείων που λαμβάνονται από τον απομακρυσμένο διακομιστή.
2. XMRig - Το XMRig είναι ένα λογισμικό CPU mining
ανοικτού πηγαίου κώδικα το οποίο χρησιμοποιείται για τη
διαδικασία παραγωγής του κρυπτονομίσματος Monero και
παρατηρήθηκε σε κυκλοφορία για πρώτη φορά τον Μάιο
του 2017.
3. AgentTesla - Το AgentTesla είναι ένα εξελιγμένο RAT
που λειτουργεί ως keylogger και ως λογισμικό κλοπής κωδικών πρόσβασης μολύνοντας υπολογιστές από το 2014.
Το AgentTesla έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να
συλλέγει τις καταχωρήσεις του πληκτρολογίου του θύματος
και το system clipboard, να λαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης και
να απομακρύνει τα credentials από λογισμικό εγκατεστημένο
στο μηχάνημα του θύματος (συμπεριλαμβανομένου του
Google Chrome, του Mozilla Firefox και του email client του

Microsoft Outlook). Το AgentTesla πωλείται ως νόμιμο RAT
με τους ενδιαφερόμενους να πληρώνουν 15 - 69 δολάρια
για μια άδεια χρήστη.

Οι 3 ευπάθειες «που έγιναν
συχνότερα αντικείμενο
εκμετάλλευσης»:
Η ευπάθεια MVPower DVR Remote Code Execution βρέθηκε
στην κορυφή της λίστας τον Απρίλιο, επηρεάζοντας το 46%
των οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Η ευπάθεια OpenSSL TLS
DTLS Heartbeat Information Disclosure, με αντίκτυπο στο
41% των οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, βρέθηκε στη
δεύτερη θέση. Ακολούθησε η ευπάθεια Command Injection
Over HTTP Payload, επηρεάζοντας το 40% των οργανισμών
παγκοσμίως. Παρατηρήθηκε κυρίως σε επιθέσεις που στόχευαν σε ένα zero-day vulnerability που εμφανίζεται σε routers
και switch devices της εταιρείας DrayTek (CVE-2020-8515).
1. MVPower DVR Remote Code Execution - Στις συσκευές MVPower DVR υπάρχει μια ευπάθεια εκτέλεσης κώδικα
από απόσταση. Ένας επιτιθέμενος από μακριά μπορεί
να εκμεταλλευτεί αυτό το ελάττωμα και να εκτελέσει
αυθαίρετο κώδικα στο επηρεασμένο router μέσω ενός
crafted αιτήματος.
2. OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure
(CVE-2014-0160; CVE-2014-0346) - Μια ευπάθεια απο-
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κάλυψης πληροφοριών που υπάρχει στο OpenSSL. Η
ευπάθεια οφείλεται σε ένα σφάλμα κατά το χειρισμό πακέτων heartbeat TLS/DTLS. Ένας εισβολέας μπορεί να
εκμεταλλευθεί αυτή την ευπάθεια για να αποκαλύψει
περιεχόμενα της μνήμης ενός συνδεδεμένου συστήματοςπελάτη ή διακομιστή.
3. Command Injection Over HTTP Payload - Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί τη
συγκεκριμένη ευπάθεια, στέλνοντας έναν ειδικό κώδικα
στο θύμα. Η επιτυχής εκμετάλλευση θα επέτρεπε σε έναν
εισβολέα να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα στο μηχάνημα
- στόχος.

Οι 3 πιο διαδεδομένες απειλές
κακόβουλου λογισμικού για
κινητές συσκευές
Τον Απρίλιο το xHelper παρέμεινε στην πρώτη
θέση ως το πιο διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό
για κινητές συσκευές. Ακολούθησαν τα Lotoor και
AndroidBauts.
1. xHelper - Μια κακόβουλη εφαρμογή που στοχεύει σε συσκευές με Android OS. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον
Μάρτιο του 2019 και χρησιμοποιείται για τη λήψη άλλων
κακόβουλων εφαρμογών και την προβολή διαφημίσεων.
Η εφαρμογή είναι ικανή να «κρύβεται» από τον χρήστη
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και τα προγράμματα προστασίας από ιούς για κινητές
συσκευές ενώ εφόσον απεγκατασταθεί μπορεί να επανεγκατασταθεί αυτόματα.
2. Lotoor - Εργαλείο κυβερνοπειρατείας (hacking) που εκμεταλλεύεται ευπάθειες στο λειτουργικό σύστημα Android
για την απόκτηση δικαιωμάτων πλήρους πρόσβασης (root)
σε παραβιασμένες κινητές συσκευές.
3. AndroidBauts - Πρόκειται για Adware που στοχεύει τους
χρήστες Android. Το λογισμικό απαλείφει το IMEI, το IMSI,
το GPS location και άλλες πληροφορίες της συσκευής
και επιτρέπει την εγκατάσταση τρίτων εφαρμογών στη
συσκευή.

Η πλήρης λίστα με τις πιο
διαδεδομένες απειλές κακόβουλου
λογισμικού στην Ελλάδα για τον
Απρίλιο είναι:
AgentTesla - Το AgentTesla είναι ένα εξελιγμένο RAT που λειτουργεί ως keylogger και ως λογισμικό κλοπής κωδικών πρόσβασης μολύνοντας υπολογιστές από το 2014. Το AgentTesla
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να συλλέγει τις
καταχωρήσεις του πληκτρολογίου του θύματος και το system
clipboard, να λαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης και να απομακρύνει
τα credentials από λογισμικό εγκατεστημένο στο μηχάνημα
του θύματος (συμπεριλαμβανομένου του Google Chrome, του
Mozilla Firefox και του email client του Microsoft Outlook). Το

AgentTesla πωλείται ως νόμιμο RAT με τους ενδιαφερόμενους
να πληρώνουν 15 - 69 δολάρια για μια άδεια χρήστη.
Lokibot - Το Lokibot είναι λογισμικό υποκλοπής πληροφοριών
που διαδίδεται κυρίως μέσω email ηλεκτρονικού ψαρέματος
(phishing) και χρησιμοποιείται για την υποκλοπή δεδομένων
όπως διαπιστευτηρίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και
κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και διακομιστές FTP.
Trickbot - Το Trickbot είναι μια παραλλαγή του Dyre που εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2016. Από τότε, έχει στοχεύσει
κυρίως στους τραπεζικούς χρήστες στην Αυστραλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο ενώ πρόσφατα άρχισε να εμφανίζεται και
στην Ινδία, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλεσία.
Dridex - To Dridex είναι ένα banking trojan που στοχεύει την
πλατφόρμα των Windows. Όπως παρατηρήθηκε διανέμεται
μέσω εκστρατειών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και Exploit
Kits. Βασίζεται σε WebInjects για να παρακολουθεί και να ανακατευθύνει στοιχεία σύνδεσης τραπεζικών λογαριασμών, σε
διακομιστή που ελέγχεται από τον επιτιθέμενο. Το Dridex έρχεται σε επαφή με έναν απομακρυσμένο διακομιστή, στέλνει
πληροφορίες σχετικά με το «μολυσμένο» σύστημα και μπορεί
επίσης να πραγματοποιήσει λήψη και εκτέλεση πρόσθετων
modules για απομακρυσμένο έλεγχο.
XMRig - Το XMRig είναι ένα λογισμικό CPU mining ανοικτού
πηγαίου κώδικα το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαδικασία
παραγωγής του κρυπτονομίσματος Monero και παρατηρήθηκε
σε κυκλοφορία για πρώτη φορά τον Μάιο του 2017.
Kryptik - Το Kryptik είναι ένας δούρειος ίππος που έχει ως
στόχο την πλατφόρμα Windows. Συλλέγει πληροφορίες για το
σύστημα και τις αποστέλλει στον απομακρυσμένο διακομιστή.
Μπορεί να λαμβάνει και να εκτελεί πρόσθετα αρχεία κακόβουλου λογισμικού σε ένα μολυσμένο σύστημα.
Jsecoin - Λογισμικό εξόρυξης JavaScript που μπορεί να
ενσωματώνεται σε ιστότοπους. Με το JSEcoin, μπορείτε να
εκτελείτε το λογισμικό εξόρυξης απευθείας στο πρόγραμμα
περιήγησης με αντάλλαγμα μια εμπειρία περιήγησης χωρίς
διαφημίσεις, νομίσματα παιχνιδιών και άλλα κίνητρα.
xHelper - Μια κακόβουλη εφαρμογή που στοχεύει σε συσκευές με Android OS. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο
του 2019 και χρησιμοποιείται για τη λήψη άλλων κακόβουλων
εφαρμογών και την προβολή διαφημίσεων. Η εφαρμογή είναι
ικανή να «κρύβεται» από τον χρήστη.

Nanobot - Το Nanobot είναι ένα botnet με hosts που ελέγχονται από το NanoCore RAT, ένα Trojan απομακρυσμένης
πρόσβασης που στοχεύει τους χρήστες του λειτουργικού
συστήματος των Windows. Όλες οι εκδόσεις του RAT περιλαμβάνουν βασικές λειτουργίες, όπως η καταγραφή οθόνης,
η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, ο απομακρυσμένος χειρισμός
της επιφάνειας εργασίας και η κλοπή της κάμερας webcam.
Το NanoCore πωλείται σε φόρουμ στο dark web για 25 δολάρια
περίπου, ενώ διάφορες εκδόσεις του RAT έχουν διαρρεύσει
με την πάροδο του χρόνου.
Joker - Το Joker είναι μια οικογένεια κακόβουλου λογισμικού
που συνδέεται με απάτες που σχετίζονται με χρεώσεις. Εμφανίστηκε το 2017 αλλά άρχισε να χρησιμοποιείται επισταμένα
το 2019. Διαφημίζεται ως νόμιμη εφαρμογή, αλλά μόλις εγκατασταθεί, πραγματοποιεί απάτες είτε μέσω SMS (αποστολή
μηνυμάτων κειμένου σε υπηρεσίες με υψηλή χρέωση) είτε
εκμεταλλευόμενο την τεχνολογία χρεώσεων WAP.
Ο Παγκόσμιος Κατάλογος Επίπτωσης Απειλών και ο Χάρτης
ThreatCloud της Check Point, βασίζονται στο ThreatCloud
intelligence της Check Point, στο μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασίας για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, το οποίο
παρέχει δεδομένα για τις απειλές και τις τάσεις που επικρατούν στις επιθέσεις, αξιοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο
ανιχνευτών απειλών. Η βάση δεδομένων ThreatCloud εξετάζει
πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ιστοτόπους και 500 εκατομμύρια αρχεία καθημερινά ενώ εντοπίζει περισσότερες από
250 εκατομμύρια κακόβουλες δραστηριότητες καθημερινά.
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Η TeamViewer ενσωματώνεται
στο IBM Maximo

Η TeamViewer, παγκόσμιος ηγέτης στη λύση ασφαλών απομακρυσμένων συνδέσεων, ανακοίνωσε την ενσωμάτωσή της
με το IBM Maximo leading Enterprise Asset Management
(EAM) και το Asset Performance Management (APM)
solutions. Η ενσωμάτωση αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να
υποστηρίζουν απομακρυσμένα το διαχειριζόμενο Διαδίκτυο
των πραγμάτων (IoT) digital από οπουδήποτε χωρίς να προκύπτει η ανάγκη της συντήρησης επιτόπου. Με αυτόν τον
τρόπο, βελτιώνεται η διαθεσιμότητα αισθητά και μειώνονται
τα κόστη μέσω της κεντρικής διαχείρισης.
Λόγω της παγκόσμιας κατανομής της παραγωγής, όλοι οι
τύποι των εταιρειών με μεγάλες επενδύσεις σε φυσικά
και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αγωνίζονται για τη δια-
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τήρηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Το Digital
Transformation και οι IoT συσκευές έχουν ως στόχο να δοθεί
περισσότερος έλεγχος σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων,
αλλά η παρακολούθηση δεδομένων ή άλλων πληροφοριών
και ο έλεγχος των διαφορετικών λειτουργιών είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Η TeamViewer μπορεί να παρέχει αυτή την παρακολούθηση
και ψηφιακή πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, βελτιώνοντας την εποπτεία
και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ασφάλειας.
Η TeamViewer ενσωματώνεται άψογα με το IBM Maximo,
επιτρέποντας στους πελάτες να παρακολουθούν και να
οπτικοποιούν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να ενερ-

γούν με βάση τις πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούν να συνδέονται και να αντιμετωπίσουν
απομακρυσμένα προβλήματα του Maximo με τις τελικές
διαχειριζόμενες συσκευές.
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες της απομακρυσμένης συνδεσιμότητας της TeamViewer επιτρέπουν τον τηλεχειρισμό
τόσο των τελικών σημείων IoT όσο και των ψηφιακών στοιχείων IT. Οι διαχειριστές IT μπορούν να επιδιορθώσουν
προβλήματα σε πραγματικό κόσμο σαν να είχαν φυσική
παρουσία μπροστά από τις συσκευές ακόμη και να συνδεθούν στο απομακρυσμένο τερματικό για πλήρη πρόσβαση σε
επίπεδο γραμμής εντολών.

Πλεονεκτήματα:
• Αυξήστε την αποτελεσματικότητα του εργατικού δυναμικού που εστιάζεται στην απομακρυσμένη συντήρηση και
υποστήριξη
• Βελτιώστε την παραγωγή και το χρόνο λειτουργίας με την
ταχύτερη επίλυση τεχνικών προκλήσεων
• Εξοικονομήστε κόστος συντήρησης, χειριζόμενοι τη συντήρηση απρόσκοπτα και από απόσταση
• Προσαρμοσμένη ενσωμάτωση βάσει μεμονωμένων αναγκών πελατών
• Λειτουργική απόδοση για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται παγκοσμίως
Οι συσκευές IoT παρέχουν αυξανόμενη επιχειρηματική αξία
σε πολλούς κλάδους, βιομηχανίες και σχετικές περιπτώσεις
χρήσης», λέει ο Alfredo Patron, Vice President της επιχειρηματικής ανάπτυξης της TeamViewer. «Καθώς όλο και
περισσότερες συσκευές έρχονται στο digital, η διαχείριση
και η υποστήριξη αυτών των συσκευών IoT γίνεται μεγάλη
πρόκληση. Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων του IBM Maximo

EAM και των λύσεων διαχείρισης επιδόσεων, το TeamViewer
IoT θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα στους οργανισμούς,
ενώ θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη
των βασικών δραστηριοτήτων τους.»
Το IBM Maximo είναι μια κορυφαία στην αγορά πλατφόρμα
που χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και δεδομένα IoT για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας λειτουργίας
και τη μείωση του κινδύνου. Τώρα, οι επιχειρησιακοί ηγέτες
τεχνολογίας έχουν τα εργαλεία για τη λειτουργία φυσικών
περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας με ορατότητα και
έλεγχο σε ολόκληρη την επιχείρηση για τη βελτιστοποίηση
της απόδοσης, την επέκταση των κύκλων ζωής των περιουσιακών στοιχείων και τη μείωση του λειτουργικού χρόνου
διακοπής και κόστους.
Για να αξιοποιήσουν αυτήν την ενσωμάτωση, οι οργανισμοί
πρέπει να διαθέτουν ένα IBM Maximo και ένα συμβατό πρόγραμμα TeamViewer. Περισσότερες πληροφορίες στο www.
teamviewer.com/en/integrations/ibm-maximo.
Ως κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων απομακρυσμένης διασύνδεσης, η TeamViewer δίνει τη δυνατότητα σε
χρήστες να οτιδήποτε, οπουδήποτε και όποια στιγμή επιθυμούν. Η εταιρία προσφέρει δυνατότητες ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης, υποστήριξη, έλεγχο και δυνατότητες
συνεργασίας σε online σημεία οποιουδήποτε είδους. Με καινοτόμες, αλλά εύκολες σε χρήση εφαρμογές μας Augmented
Reality (AR) και Internet of Things (IoT), η εταιρεία επιτρέπει
σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν πλήρως το
ψηφιακό μας αποτύπωμα. Το πρόγραμμα TeamViewer είναι
ενεργό σε πάνω από 2 δις συσκευές, με 45 εκ συσκευές να
είναι online την ίδια στιγμή. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 στο
Goppingen, στη Γερμανία και απασχολεί πάνω από 800 άτομα
σε γραφεία στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ασία.
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Στο 60,3% το ποσοστό των
επιχειρήσεων που καινοτομούν
στην Ελλάδα

Στο 60,3% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων
στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας
άνοδο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2014-2016, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία
για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία
δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (ΕΚΤ).

ΕΚΤ, ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής. H έκδοση "Βασικοί Δείκτες για την Καινοτομία στις
Ελληνικές Επιχειρήσεις 2016-2018 - Προκαταρκτικά Στοιχεία"
διατίθεται στη διεύθυνση metrics.ekt.gr/publications/403

Πρόκειται για τα στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται από
το ΕΚΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της επίσημης πανευρωπαϊκής
έρευνας για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ (CIS - Community Innovation
Survey). Στην Ελλάδα, η έρευνα περιλαμβάνει 12.213 επιχειρήσεις, με 10 απασχολούμενους και άνω, σε διάφορους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, στην
Ελλάδα την περίοδο 2016-2018, το 60,3% των επιχειρήσεων
καινοτομούν, είτε στα προϊόντα τους είτε στις επιχειρησιακές
τους διαδικασίες. Το ποσοστό αυτό των καινοτόμων επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία έτη. Την
περίοδο 2016-2018 είναι αυξημένο κατά 2,6 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο
2014-2016 και κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την
πρώτη περίοδο αναφοράς 2010-2012.

Η δημοσίευση των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα,
Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, που πραγματοποιεί το

Η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως
προς την καινοτομία αφορά τόσο τη Βιομηχανία όσο και τις
Υπηρεσίες. Στον τομέα της Βιομηχανίας, το ποσοστό καινο-
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τόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται σε
62,3%, σε σχέση με 59,5% την περίοδο 2014-2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το υψηλότερο
ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (62,9%) καταγράφεται
στον πολυπληθή κλάδο της Μεταποίησης.
Στον τομέα των Υπηρεσιών το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται σε 58,9%, σε σχέση
με 56,5% την περίοδο 2014-2016, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (67,1%) καταγράφεται στον κλάδο
«Ενημέρωση και επικοινωνία», τον κατεξοχήν κλάδο των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Όσον αφορά στο ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων ανά
τάξη μεγέθους επιχείρησης, αυτό αυξάνεται με την αύξηση
του μεγέθους της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται στο 58,0% στις επιχειρήσεις με
10-49 απασχολουμένους, στο 70,4% στις επιχειρήσεις με
50-249 απασχολουμένους και στο 87,3% στις επιχειρήσεις
με 250 και πλέον απασχολουμένους. Σημειώνεται ότι την
περίοδο 2016-2018 και σε σχέση με την προηγούμενη τριετία
2014-2016, καταγράφεται αύξηση του ποσοστού καινοτόμων
επιχειρήσεων σε όλες τις τάξεις μεγέθους.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία προϊόντων.
Την περίοδο 2016-2018, το ποσοστό επιχειρήσεων στην
Ελλάδα με καινοτομίες προϊόντων ανέρχεται σε 42,5%, σε
σχέση με 30,7% την περίοδο 2014-2016, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες. Σε σχέση με την
πρώτη περίοδο αναφοράς 2010-2012, το ποσοστό αυτό είναι
υπερδιπλάσιο.
Υψηλές επιδόσεις καταγράφουν οι επιχειρήσεις στην καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών, τον νέο τύπο καινοτομίας
που εισήγαγε το εγχειρίδιο Oslo. Αναλυτικότερα, την περίοδο
2016-2018, ποσοστό 55,2% των επιχειρήσεων έχει εφαρμόσει νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες σε επιχειρησιακές
λειτουργίες όπως η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η
εφοδιαστική, η οικονομική διαχείριση, οι εφαρμογές πληροφορικής, η οργάνωση της εργασίας και το μάρκετινγκ.
Τέλος, το ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν
με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την υλοποίηση
καινοτομικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 20,8%. Ο βαθμός
συνεργασίας αυξάνεται με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι
μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες συνεργαζόμενες σε ποσοστό 59,2%, έναντι 18,2% των
μικρών επιχειρήσεων και 31,2% των μεσαίων. Ως καινοτομικές
χαρακτηρίζονται οι αναπτυξιακές, οικονομικές και εμπορικές

δραστηριότητες μιας επιχείρησης που στοχεύουν στην εισαγωγή καινοτομιών, είτε σε προϊόντα είτε σε επιχειρησιακές
διαδικασίες.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τις μεθοδολογικές
οδηγίες του νέου αναθεωρημένου εγχειριδίου Oslo Manual
2018 “Guidelines for collecting, reporting and using data on
Innovation”, σε κοινή έκδοση της Eurostat και του ΟΟΣΑ. Το
νέο εγχειρίδιο Oslo εισήγαγε σημαντικές τομές στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη μέτρηση της καινοτομίας, και εφαρμόζεται
πλέον στην έρευνα CIS από την περίοδο 2016-2018 και
εφεξής.
Με τη νέα έκδοση του εγχειριδίου Oslo επήλθαν σημαντικές
μεταβολές στους ορισμούς των τύπων καινοτομίας. Διακρίνονται πλέον δύο τύποι καινοτομίας: καινοτομίες που αλλάζουν
τα προϊόντα της επιχείρησης (καινοτομίες προϊόντων) και
καινοτομίες που αλλάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες
της επιχείρησης (καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών).
Στα προϊόντα περιλαμβάνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες
της επιχείρησης, ή συνδυασμός αυτών. Στις επιχειρησιακές
διαδικασίες περιλαμβάνονται όλες οι βασικές δραστηριότητες
της επιχείρησης που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και
όλες οι άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες. Ο νέος τύπος
"καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών" αντικατέστησε
εν μέρει, χωρίς να υπάρχει απόλυτη συγκρισιμότητα, την
καινοτομία διαδικασίας, την οργανωσιακή καινοτομία και την
καινοτομία μάρκετινγκ, που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.
Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την
Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, τα οποία
παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλονται σε
τακτική βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Η ανάλυση των
στοιχείων και οι σχετικοί δείκτες δημοσιεύονται σε έντυπες
και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον
δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr.
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Προσφορές από 4 στο διαγωνισμό
για τις άδειες λογισμικού στο Δημόσιο


Γράφει η
Μαρία Βαρδάκη

OTE, Unisystems, Logicom Solutions και Byte κατέθεσαν
προσφορά για το έργο που προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω
Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)» προϋπολογισμού 48,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
των δικαιωμάτων προαίρεσης). Το κριτήριο ανάθεσης του
έργου είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά: βάσει τιμής μόνο» και ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Βάσει της προκήρυξης αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια αδειών λογισμικού της εταιρίας Microsoft,
για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης, οι
οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας
σειράς διαδικασιών του δημοσίου. Ενδεικτικά αναφέρονται, η
διαχείριση εφαρμογών γραφείου, η διαχείριση και αξιοποίηση
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαχείριση και
αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων πραγματικού χρόνου (real time collaboration), η διαχείριση και αξιοποίηση
εφαρμογών διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών διαδικασιών, η διαχείριση Έργων, η διαχείριση και αξιοποίηση
σχεδιαστικών πακέτων, η προστασία από ιούς και απειλές,
η διαχείριση Δικτύων, η ανάπτυξη Εφαρμογών, η Διαχείριση
και αξιοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, η υποστήριξη
κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται
στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) και η κεντρικοποιημένη διαχείριση περιφερειακών υποδομών μέσω
αντίστοιχων σύγχρονων εργαλείων λογισμικού και αδειών
χρήσης του. Η προμήθεια των αδειών λογισμικού, που θα

30 infocom•06•20

υποστηρίξουν τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω,
θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης πολλαπλών αδειών λογισμικού (Enterprise Agreement). Επιπλέον της προμήθειας
των παραπάνω αδειών στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών, όπως υποστήριξης (Premier
Support) από πλευράς της Microsoft, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (Digital Advisory Services) καθώς και
υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν την εγκατάσταση και
διαμόρφωση των προϊόντων, τη δημιουργία και τη λειτουργία
κεντρικών υποδομών διαχείρισης, την εκπαίδευση στελεχών και την επιτόπια υποστήριξη χρηστών. Η διάρκεια της
σύμβασης είναι 3 έτη. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ελλάδα
διαγράφηκε από τη «Λίστα Παρακολούθησης 301» που
τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περιλαμβάνει
τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό στο
Δημόσιο. Στην έκθεση που δημοσίευσε την προηγούμενη
εβδομάδα ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ (United States
Trade Representative) γίνεται μνεία στον προαναφερόμενο
διαγωνισμό και σημειώνεται ότι «η Ελλάδα έχει σημειώσει
πρόοδο στην αντιμετώπιση των θεμάτων προστασίας της
πνευματικής ιδιοκτησίας» και ως εκ τούτου διαγράφηκε
από τη λίστα. Η χώρα μας συμπεριλαμβανόταν στη λίστα
εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, κάτι που, σύμφωνα
με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνιστούσε
«μια χρόνια παθογένεια, η οποία αποτελούσε εμπόδιο στην
προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των εταιριών λογισμικού. Ταυτόχρονα, αυξάνεται σημαντικά η αξιοπιστία των
πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, καθώς σταματά
η εγκατάσταση και χρήση πειρατικού λογισμικού, πρακτική
που ενέχει σοβαρούς κινδύνους.»
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SPACE

Ώθηση στη διαστημική βιομηχανία
από τη ΓΓΤΤ


Γράφει η
Μαρία Βαρδάκη

Με τρεις σημαντικές παρεμβάσεις η Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθεί την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας του Διαστήματος και τη διαφανή αξιοποίηση των κονδυλίων των προγραμμάτων του διακυβερνητικού
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space
Agency - ESA) που για φέτος είναι συνολικού ύψους 63
εκατ. ευρώ.Ειδικότερα, απλουστεύεται η διαδικασία για τη
συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στους ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς προμηθειών (Competitive Invitations
To Tender) των διαστημικών προγραμμάτων της ESA. Η
απόφαση προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης που
είχαν ως σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις να προσκομίζουν επιστολή υποστήριξης από την Ελληνική Δημοκρατία
στον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στην ESA. Με την
κατάργηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης μειώνονται
οι διοικητικές διαδικασίες και ο χρόνος προετοιμασίας
των προτάσεων, παρέχονται νέες ευκαιρίες συνεργασίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζονται η διαφάνεια και η
αξιοκρατία και ενθαρρύνονται οι επενδύσεις. Παράλληλα,
η Ελλάδα θα δημοσιεύσει εντός του καλοκαιριού πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ελληνικών
επιχειρήσεων σε θεματικά προγράμματα για τον τομέα του
Διαστήματος, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν από
την ΓΓΤΤ για την εθνική συνδρομή στα προαιρετικά προγράμματα της ESA και τα οποία φέτος έχουν προϋπολογισμό
33 εκατ. ευρώ (τα υπόλοιπα 30 εκατ. είναι τα υποχρεωτικά
προγράμματα - έργα με τα οποία συμμετέχει η χώρα μας
στον ESA). Να σημειωθεί ότι ένα μέρος των έργων αυτών
ανατίθεντο με απευθείας αναθέσεις. Με τη διαδικασία που
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καθιερώνεται οι προτάσεις των εταιρειών θα αξιολογούνται
από την ESA. Ακόμη, δρομολογείται η ίδρυση ενός ESA
Business Incubation Centre (ESA BIC) στην Ελλάδα. Το
κέντρο θα ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις
εφαρμογές του Διαστήματος σε εφαρμογές της καθημερινότητας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των νεοφυών
επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Στην Ευρώπη
λειτουργούν περί τα 27 ESA BIC από τα οποία βοηθήθηκαν
να εισέλθουν στην βιομηχανία του διαστήματος, ως σήμερα,
περί τις 700 επιχειρήσεις, ενώ κάθε χρόνο φιλοξενούν
περίπου 180 startups.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις δρομολογήθηκαν από τον γενικό
γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αντώνη
Τζωρζακάκη, και η σχετική απόφαση υπογράφεται από τον
υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Περρακάκη.
Και οι τρεις αποτελούσαν πάγιο αίτημα της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών
(ΕΒΙΔΙΤΕ). Όπως επισημαίνει στο InfoCom ο πρόεδρος της
Ένωσης, Αθανάσιος Πότσης, με τα νέα αυτά δεδομένα θα
δοθεί η δυνατότητα στην ελληνική βιομηχανία του Διαστήματος να ανταγωνιστεί τις ξένες εταιρείες με διαφάνεια,
αξιοκρατία και λιγότερη γραφειοκρατία και με τον τρόπο
αυτό να αποδείξει την ικανότητά της.
Η ελληνική βιομηχανία του διαστήματος και ειδικότερα οι
45 εταιρείες μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ απασχολούν περίπου 2.500
εξειδικευμένους επιστήμονες και το 2019 πραγματοποίησαν ετήσιο τζίρο περίπου 183 εκατ. ευρώ (βάσει εκτίμησης
σε αναμονή των οριστικών στοιχείων).

www.infocom.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@duo: Σας είχαν λείψει τα Surface tablets;
Γενικά δηλαδή τα tablets, αφού η συγκεκριμένη
αγορά δεν έχει μεγάλη κινητικότητα πια…
Η Microsoft ανακοίνωσε πλέον επίσημα
το Surface Duo, που όμως δεν φαίνεται να
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της σειράς.

Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος είναι Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, από τον Φεβρουάριο του 2018. Είναι Καθηγητής Σχεδίασης
Υπολογιστικών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο οποίο εργάζεται από το 2006. Επίσης, είναι επικεφαλής
της σχετικής ερευνητικής ομάδας. Διετέλεσε Πρύτανης του ανωτέρω πανεπιστημίου,
το διάστημα 2012-2017. Επιπλέον, ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2009-2011), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (20102012) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (2010-2013).
Το διάστημα 2010-2016 διετέλεσε Honorary Lecturer στο Department of Electrical
Engineering and Electronics, του Imperial College. Επίσης, από το 2005 έως το 2008
ήταν Lecturer στο συγκεκριμένο Τμήμα. Την περίοδο 2001-2004 εργάσθηκε στην
εταιρεία INTRACOM, σε έργα έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό έργων έρευνας και ανάπτυξης και
έχει εμπειρία ως σύμβουλος στη βιομηχανία, σε εταιρείες start-up και σε δημόσιους
οργανισμούς. Από το 2005 έχει συνεχή συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας σε αξιολογήσεις προτάσεων χρηματοδότησης και ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Tο διάστημα 2015-2017 διετέλεσε Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European
Cοoperation in Science and Technology (COST). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του
επικεντρώνονται στις περιοχές των μεταγλωττιστών, High Level Synthesis (HLS), Field
Programmable Gate Arrays (FPGAs), υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων,
καθώς και υπολογιστικών συστημάτων για το διάστημα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα
από 120 άρθρα σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους.
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1994). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) σε VLSI Systems
Engineering από το University of Manchester Institute of Science and Technology (1996)
και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (2000). Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή
του, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Inter-university Micro Electronics Centre
(IMEC) στο Βέλγιο, όπου ήταν ερευνητής κατά την περίοδο 1997-1999.
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@business: Είναι κατασκευασμένο με mobile
hardware αλλά παραμένει η κατεύθυνση προς
την «computer» λογική, οπότε έχει ελλείψεις
συγκριτικά με τα κορυφαία tablets από άλλους
κατασκευαστές. Μοναδικό seller στοιχείο του,
οι δύο οθόνες, που είναι κυριολεκτικά… 1+1
για επαγγελματική χρήση!
@glass: Παρ’όλο που τα Google Glasses
δεν «προχώρησαν», η Apple μάλλον νιώθει
πιο τυχερή, ή πιο σίγουρη, αφού σύμφωνα
με διαρροές ετοιμάζει τη δική της πρόταση.
Αναμένεται να δούμε μία developer έκδοση σε
λίγους μήνες, ενώ -το καλύτερο- η τιμή τους
εκτιμάται στα 500!
@reality: Τα Apple Glasses θα έχουν δύο AR
οθόνες, χειρισμό με gestures, αισθητήρες
LiDAR, ενώ μάλλον δεν θα είναι εξοπλισμένα
με κάμερα, λογικά προς αποφυγή θεμάτων με
το privacy.
@iphone: Διαρροών συνέχεια, λέγεται ότι
η Apple θα παρουσιάσει 4 νέα iPhones αυτή
την περίοδο! Τα iPhone 12 θα είναι βέβαια 5G
phones, ενώ το «αδιάκριτο» notch θα πιάνει
επιτέλους λιγότερο χώρο. Οι Pro εκδόσεις θα
έχουν οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz,
όπως επίσης αισθητήρα LiDAR. Τα μεγέθη
τους, θα είναι στις 5.4, 6.1 και 6.7 ίντσες.
@lite: Οι κατασκευαστές έχουν θέσει τον
πήχη τόσο υψηλά στα foldables, που το budget
ενός τυπικού χρήστη αδυνατεί να τον φτάσει.
Έτσι η Samsung αποφάσισε ότι είναι καιρός να
κάνει κάποιους συμβιβασμούς, ώστε να κάνει
αυτή την τεχνολογία πιο προσιτή.
@fold: Διαρροές κάνουν λόγο για το Galaxy
Fold Lite, με μικρότερες διαστάσεις, πιο
συμβατική τεχνολογία οθόνης, και 4G χωρίς
υποστήριξη για 5G. Γενικά αναμένεται να
κινηθεί στη λογική του Z Flip, που αν και δεν
έγινε ακριβώς mainstream, τουλάχιστον έτυχε
καλύτερης αποδοχής από το μεγάλο μοντέλο.

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

ΚΩ∆.
ΚΩ∆.ΤΑΧ.:217064
ΤΑΧ.:7064
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Εµµανουήλ Νέτος
Γενικός ∆ιευθυντής, Pylones Hellas
«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αφορά
όλες τις επιχειρήσεις»

• CYBER: εξάπλωση trojan µέσω εκστρατειών spam για τον κορονοϊό
• BUSINESS: στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτοµούν στην Ελλάδα
• SECURITY: η ADAPTIT θωρακίζει τα δίκτυα από επιθέσεις DDos µε τις λύσεις της NetScout / ARBOR

How To: πως να έχετε πρόσβαση στο PC από το smartphone σας!

Presidio2 Series
με Presidio2 Armor
Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!
Οι νέες θήκες της Speck που, για
μία ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι οι slim, αλλά άκρως
προστατευτικές, dual-layer θήκες
Presidio2, που παρουσιάστηκαν πριν
λίγο καιρό, με στόχο να προστατεύσουν
το smartphone σου από μία δύσκολη
πτώση, φροντίζοντας ώστε να
παραμείνει ασφαλές, ακόμη και από τα
4 μέτρα ύψος. Έτσι, μπορείς να είσαι
εξασφαλισμένος, ακόμη και από μία
άτυχη στιγμή, χωρίς να θυσιάσεις στο
ελάχιστο την ασφάλεια της συσκευής
σου.

Ναι, λειτουργεί
σαν ένας mini
αερόσακος!

Και με
αντιμικροβιακή
προστασία

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό και την
κατασκευαστική διαδικασία που έχει
χρησιμοποιηθεί, η οποία εσωκλείει ουσιαστικά
air-capsules στο εσωτερικό της θήκης,
λειτουργούν σαν ένας πραγματικός μίνι
...αερόσακος για την αγαπημένη σου συσκευή.
Έτσι, αναλαμβάνουν να την προστατεύσουν
από κάθε πτώση και να εξασφαλίσουν ότι
θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό σου
λειτουργώντας απροβλημάτιστα, ακόμη κι αν
κάποια άτυχη στιγμή απομακρύνει βίαια τη
συσκευή σου από τα χέρια σου.
Και επειδή οι καιροί απαιτούν προσεκτική
υγιεινή, τόσο για εσένα όσο και για τις συσκευές
σου, η Speck έχει φροντίσει να δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα σ’ αυτόν τον τομέα. Οι προτάσεις
Presidio 2 διαθέτουν μεταξύ άλλων και
αντιμικροβιακή προστασία, υποστηρίζοντας
την αποκλειστική τεχνολογία Microban της
εταιρείας, που περιορίζει την ανάπτυξη
μικροβίων και αποτελεί σύμμαχό σου στην
προσπάθεια να διατηρείς τις συσκευές σου
ασφαλείς στη χρήση.
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EDITORIAL
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Τέλος καλό όλα καλά ή
τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
Επιτέλους... τέλος με το ζήτημα της Forthnet αφού επετεύχθη συμφωνία
των τραπεζών με τη United Group (θυγατρική της BC Partners) για την
εξαγορά του χρέους της και των μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή
των πιστωτών της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το σύνολο των
δανείων (333 εκατ. ευρώ) η United θα καταβάλει περί τα 45 εκατ.
ευρώ, δηλαδή οι τράπεζες συμφώνησαν σε ένα «γενναίο» κούρεμα.
Έτσι είναι όταν δεν κάνεις τα πράγματα που πρέπει όταν πρέπει, μετά
κουρεύεσαι σαν νεοσύλλεκτος φαντάρος. Η όλη συμφωνία αναμένεται
να φθάσει συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ για τον αγοραστή. Φυσικά, θα
χρειαστούν 3 έως 6 μήνες για να ολοκληρωθεί το deal ενώ η βασική
έγκριση αναμένεται να δοθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Θα γνωμοδοτήσουν βεβαίως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τα ζητήματα των τηλεπικοινωνιών και η
Επιτροπή Ανταγωνισμού για το τηλεοπτικό περιεχόμενο. H Forthnet μας
φέρνει πιο κοντά…Βέβαια, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα αφού η Fortnet
θα πρέπει να βρει ξανά το βηματισμό της και να αναπτύξει ταχύτητα
για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. H United Group έχει και την
τεχνογνωσία και τα κεφάλαια, στοιχεία που μέχρι τώρα απουσίαζαν!
Ταυτόχρονα, το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. ακύρωσε την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη εγκρίσεως του σχεδίου εξαγοράς της
Telefónica UK (O2) από τη Hutchison 3G UK (Three) στην αγορά της
κινητής στη Μεγάλη Βρετανία. Η Επιτροπή είχε κρίνει πως η μείωση των
ανταγωνιστών από τέσσερις σε τρεις ίσως να επέφερε αύξηση των τιμών
στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, να επηρέαζε αρνητικά την ποιότητα
των υπηρεσιών. Η απόφαση του Γ.Δ. δημιουργεί δεδικασμένο διότι αν
κρίνεται ότι τρία δίκτυα είναι αρκετά για μία χώρα όπως η Μ. Βρετανία
τότε μάλλον φτάνουν και περισσεύουν για μικρότερες αγορές.
Ούτε τα smartphones ξέφυγαν από την υγειονομική κρίση, αφού ο
COVID19 χτύπησε την αγορά λιανικής την περίοδο που παραδοσιακά
εμφανίζεται αύξηση πωλήσεων. Από την αρχή του έτους μέχρι τα
μέσα Μαρτίου, ο τζίρος της αγοράς των smartphones στην Ελλάδα
μειώθηκε 10%, στα 78,6 εκατ. ευρώ δηλαδή έναντι 71,4 εκατ. ευρώ
πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Η ποσοστιαία μείωση είναι μεγαλύτερη
όσον αφορά στα τεμάχια. Διαμορφώθηκε στο 19,7% καθώς μέχρι

τα μέσα Απριλίου πουλήθηκαν 284 χιλ. smartphones, έναντι 354,1
χιλ. το 2019. Προφανώς η αγορά «πάγωσε» από τη στιγμή που
επιβλήθηκε το lockdown. Σημαντικό είναι το γεγονός ωστόσο ότι
οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, συνεχίζουν απτόητοι τις επενδύσεις:
Εκτός από το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 500 εκατ.
ευρώ (2020 - 2024) η Vodafone Ελλάδος προχωρά παράλληλα στην
κατασκευή και πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 610
χλμ. και κόστους 40 εκατομμυρίων, που θα συνδέσει την Αττική με
Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο και Κρήτη,
και ενός δεύτερου, μήκους 30 χλμ., που θα συνδέσει την ηπειρωτική
χώρα με την Κέρκυρα. Παρόμοια είναι και η επενδυτική πολιτική της
Cosmote, που σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι οι επενδύσεις, οι οποίες
για φέτος έχουν προϋπολογιστεί σε 600 εκατ. ευρώ, θα συνεχιστούν
χωρίς περικοπές. Πιστή και στα δικά της σχέδια παραμένει και η Wind,
αφού στην -προ ολίγων εβδομάδων- συνέντευξή του με αφορμή τα
οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο Νάσος Ζαρκαλής ξεκαθάρισε
ότι η εταιρεία βλέπει τη ζήτηση για υπηρεσίες να αυξάνεται σημαντικά και
η εξέλιξη των υποδομών είναι μονόδρομος.
Όσον αφορά στο γνωστό ζήτημα που έχει προκύψει με τις τιμές
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα, ο Υπουργός κ. Πιερρακάκης
τονίζει το προφανές, πως οι ονομαστικοί τιμοκατάλογοι των παρόχων
δεν περιλαμβάνουν τις εκπτώσεις και τις προσφορές (που αφορούν
ένα τεράστιο ποσοστό των χρηστών) και αυτό κάνει την Ελλάδα να
φαίνεται πιο ακριβή απ΄ ό,τι είναι, με βάση τους διεθνής δείκτες, εφόσον
χρησιμοποιούνται οι ονομαστικές και όχι οι πραγματικές τιμές. Επίσης,
επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τη φορολογία
στις υπηρεσίες αυτές, αλλά πάντα «συνάρτηση των δυνατοτήτων
του δημοσιονομικού χώρου». Ελπίζουμε να συμβεί σύντομα αλλά
οι επιπτώσεις της πανδημίας μέσα στο 2020 δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια δυστυχώς...
Αυτά γι’ αυτό το μήνα. Stay tuned και ασφαλείς!
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Κώστας Νόστης
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Οθόνη NXTVISION
Η NXTVISION οθόνη κάνει... θαύματα
για τα μάτια σας, ξεκουράζοντάς τα με
ειδικές τεχνολογίες, ενώ μπορεί να κάνει
αυτόματα upscale SDR περιεχομένου σε
HDR!

Quad-camera
Η τετραπλή AI κάμερα του 10L είναι
ένα από τα highlights της συσκευής
με κύριο αισθητήρα 48MP που
συνδυάζεται με φακό f/1.8, με PDAF και
4-1 pixel binning.

Επιδόσεις
Tο TCL 10L εξοπλίζεται με το Snapdragon
665 της Qualcomm, το οποίο συνδυάζεται
με 6GB RAM και 64GB eMMC 5.1
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου,
προσφέροντας υψηλές επιδόσεις!

Bluetooth “party mode”
Η TCL φρόντισε ώστε να μπορείτε να
συνδέσετε έως 4 Bluetooth ηχεία/
ακουστικά ταυτόχρονα στο 10L, ώστε να
κάνετε ακόμα και... πάρτυ χωρίς ειδικό
εξοπλισμό!
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H

TCL συνεχίζει δυναμικά
την επέκταση της γκάμας
smartphones της και
μετά το Plex, ένα νέο midranger έρχεται να «ταράξει
τα νερά» στη μεσαία
κατηγορία. Πρόκειται για το TCL 10L που εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και το multimedia
χαρακτήρα του!
Η συσκευή έχει την ίδια NXTVISION οθόνη
με το Plex, με IPS panel 6,53”, FullHD+
ανάλυσης με πολύ λεπτά bezels και D-notch
στην πάνω-αριστερή γωνία του. Υποστηρίζει
HDR και μάλιστα μπορεί να κάνει upscale
SDR περιεχόμενο σε HDR αυτόματα, ενώ
το φίλτρο μπλε φωτός (πιστοποιημένο κατά
TUV Rheinland) και το mode ξεκούρασης των
ματιών εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε κάθε
περίσταση.
Τις επιδόσεις αναλαμβάνει το Snapdragon
665 της Qualcomm μαζί με 6GB RAM και
64GB επεκτάσιμου χώρου αποθήκευσης,
προσφέροντας μια smooth εμπειρία σε κάθε
εφαρμογή, σε συνδυασμό και με το Android
10 αλλά και το TCL UI (αναμένεται και
upgrade σε Android 11 μετά το καλοκαίρι).
Οι φωτογραφικές δυνατότητες είναι τομέας
σημαντικός για την TCL και η τετραπλή
κάμερα του 10L προσφέρει εξαιρετικές λήψεις
εικόνων και video χάρη στον κύριο 48MP
αισθητήρα με PDAF και τους τρείς των 8, 2 και
2MP που τον πλαισιώνουν. Η selfie κάμερα
των 16MP χρησιμοποιεί AI για την καλύτερη
λήψη ενώ από πλευράς συνδεσιμότητας
υπάρχουν... τα πάντα, ακόμα και NFC.
Τέλος, η μπαταρία του TCL 10L έχει
χωρητικότητα 4.000mAh και προσφέρει άνετα
μια μέρα χρήσης, ενώ υποστηρίζει ταχεία
φόρτιση με τον παρεχόμενο φορτιστή.

HOT SPOT

Alcatel 3X 2020
Με AI quad-camera!

AI camera

Η TCL Communication ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα
του Alcatel 3x (2020), ενός smartphone εξοπλισμένου με
μια εξαιρετική τετραπλή AI κάμερα υψηλής ανάλυσης, με
εντυπωσιακή οθόνη 6.52-ιντσών, με μεγάλη αναλογία οθόνηςσώματος και ισχυρή μπαταρία 5000mAh. Η συσκευή αυτή
έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει την καθημερινότητα
των χρηστών, ενώ συνδυάζει με ισορροπία τις τελευταίες
τεχνολογικές τάσεις και την προσιτή τιμή.

Χάρη στην AI το Alcatel 3x 2020
μπορεί να εντοπίσει έξυπνα 22
σκηνές, που κυμαίνονται από
φαγητό και πυροτεχνήματα έως
χιόνι και ανατολή/ηλιοβασίλεμα,
τελειοποιώντας κάθε λήψη.

Εξοπλισμένο με τέσσερις ισχυρές κύριες κάμερες, το νέο Alcatel
3x (2020) είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις ανάγκες του κάθε
χρήστη σε κάθε περίσταση. Η κύρια κάμερα με τεχνολογία AI
διαθέτει εκπληκτική ανάλυση 16MP παρέχοντας εξαιρετικές
φωτογραφίες. Με αισθητήρα big-pixel 1.12μm, το Alcatel 3X
επιτρέπει στους χρήστες να τραβήξουν υπέροχες φωτογραφίες
ακόμα και με σκοτεινό φωτισμό. Την εντυπωσιακή κύρια
κάμερα συνοδεύει ένας macro φακός 2MP για ευκρινείς,
λεπτομερείς κοντινές λήψεις, μια κάμερα με βάθος πεδίου 2MP
για καλλιτεχνικό bokeh και ένας υπέρ ευρυγώνιος φακός 5MP
για τη λήψη τοπίων ή εσωτερικών χώρων. Εκτός από τις πίσω
κάμερες, ο μπροστινός φακός 8MP παράγει επίσης ζωντανές και
υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, καθιστώντας τις selfies ακόμα
πιο εύκολη υπόθεση.
Η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών του Alcatel 3X ενισχύεται
περαιτέρω από την τεχνολογία AI, υποστηρίζοντας την έξυπνη
ανίχνευση σκηνής που προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις
της κάμερας κατά τη λήψη φωτογραφιών για την ενίσχυση της
ποιότητας της εικόνας.
Με τεράστια οθόνη 6,52 ιντσών 20:9 HD+ και μικροσκοπικό
V-notch, το Alcatel 3X διαθέτει εντυπωσιακή 89,04% αναλογία
οθόνης-σώματος για εκτεταμένη προβολή. Η προσεγμένη
σχεδίαση του κινητού με τις μεταλλικές λάμψεις, τελειοποιείται
με κυρτή οθόνη από γυαλί 2.5D για ωραία, καθαρή εμφάνιση
και άνετη λαβή.
Η μπαταρία 5000mAh υψηλής χωρητικότητας του Alcatel 3X θα
επιτρέπει πλέον στους χρήστες να περνούν περισσότερο χρόνο
ακούγοντας μουσική και βλέποντας βίντεο με μία μόνο φόρτιση.
Το μοντέλο έρχεται επιπλέον με OTG Reverse Charging,
επιτρέποντας στους χρήστες να μπορούν να φορτίσουν και
άλλες συσκευές από το Alcatel 3X τους. Τροφοδοτείται από
έναν υψηλής απόδοσης 8πύρηνο επεξεργαστή και 64GB ROM
και 4GB RAM ή 128GB ROM και 6GB RAM. Το Alcatel 3X
έχει πολύ ομαλή απόδοση σε streaming HD περιεχόμενο,
στο gaming και στην εκτέλεση πολλών άλλων απαιτητικών
εργασιών.
Στην τιμή των 149€ για την 64G+4G έκδοση και 189€ για τη
128+6GB έκδοση, το Alcatel 3x είναι διαθέσιμο σε Jewelry
Black και Jewelry Green, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2020.
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Αυτονομία και φόρτιση!

Η τεράστια 5.000mAh μπαταρία
προσφέρει σχεδόν 2 ημέρες
αυτονομίας και παράλληλα μπορεί
να φορτίσει άλλες συσκευές μέσω της
αντίστροφης φόρτισης USB Type-C!

HOT SPOT

SteelSeries Nimbus+ Wireless Gamepad
Controller
Για τους “iPhone gamers”!
H SteelSeries, παγκόσμιος ηγέτης στα περιφερειακά gaming και esports, ανακοινώνει σήμερα το Nimbus+ Wireless Gamepad
Controller για συσκευές Apple. Το Nimbus+ βασίζεται στο εξαιρετικά δημοφιλές πρωτότυπο χειριστήριο Nimbus, προσθέτοντας
μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως clickable joysticks, νέα Hall effect triggers και μια νέα μπαταρία 50 ωρών. Η αγορά
του Nimbus + περιλαμβάνει επίσης το νέο Nimbus + iPhone Mount, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν το iPhone
απευθείας στο χειριστήριο, επιτρέποντάς τους να παίζουν παιχνίδια πιο άνετα.
Σχεδιασμένο ειδικά για παιχνίδια σε συσκευές Apple, το Nimbus+ προσφέρει χειριστήρια ποιότητας κονσόλας σε iPhone, iPad,
iPod touch, Mac και Apple TV. Με εργονομικό σχεδιασμό, σκανδάλη και κουμπιά εξαιρετικής απόκρισης και μια σειρά επιλογών
συνδεσιμότητας της Apple, το Nimbus + είναι η καλύτερη λύση για να φέρει το παιχνίδι σε συσκευές Apple στο επόμενο
επίπεδο.
Η συσκευή συνδέεται με το iPhone του χρήστη μέσω Bluetooth 4.1 και επαναφορτίζεται ταυτόχρονα μέσω του Lightning
connector. Τα πλήκτρα της είναι pressure sensitive, έτσι μπορούν να έχουν διαφορετική επίδραση στον έλεγχο του gameplay
ανάλογα με την πίεση που ασκεί το δάκτυλο του χρήστη και επιπλέον, ένα Menu πλήκτρο οδηγεί πολύ γρήγορα στις επιλογές
και τις ρυθμίσεις.
Το Nimbus+ πληροί τα πρότυπα της Apple MFi για ασύρματη συνδεσιμότητα και αντιστοίχιση. Το Nimbus+ εκμεταλλεύεται
επίσης πλήρως τις δυνατότητες που διατίθενται στους ελεγκτές παιχνιδιών MFi, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης
παιχνιδιών που υποστηρίζεται από ελεγκτές, της βελτιστοποιημένης χαρτογράφησης κουμπιών για ανώτερες εμπειρίες παιχνιδιού
και ελέγχου καθώς και γρήγορες επανασυνδέσεις.
Το Nimbus + ακολουθεί τα βήματα του Nimbus, world’s best-selling mobile gaming controller και είναι ήδη διαθέσιμο στην
αγορά εδώ και μερικές ημέρες.

Συμβατότητα

Το Nimbus+ είναι συμβατό με
IPHONE® XS/Max/XR, X, 8, 8 PLUS,
7S, 7S PLUS, 6S, 6S PLUS, 6, 6 PLUS,
5, 5C, 5S, IPAD® PRO, MINI, MINI 4,
MINI 3, MINI 2, (4TH GENERATION),
AIR, AIR 2, IPOD® TOUCH (6TH
GENERATION) MAC και APPLE TV®
4K, APPLE TV® (4TH GENERATION).

Ποικιλία παιχνιδιών

Κυριολεκτικά εκατοντάδες διαφορετικά
games είναι διαθέσιμα για iPhone και
μπορεί να απολαύσει ο χρήστης με το
Nimbus+, με σαφώς ανώτερη εμπειρία
gaming σε σχέση με το «απλό» iPhone του.
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Honor Smart Life
Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνων συσκευών!
Η HONOR παρουσίασε τη στρατηγική smart life με την κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου portfolio προϊόντων.
H σειρά HONOR MagicBook Series έχει σχεδιαστεί για τους νέους επαγγελματίες και φοιτητές που αναζητούν υψηλά τεχνολογικά
χαρακτηριστικά σε προσιτή τιμή. Το HONOR MagicBook Pro τροφοδοτείται από επεξεργαστή Intel Core i7-10510U 10ης γενιάς και κάρτα
γραφικών NVIDIA® GeForce®MX350, η οποία επιτρέπει μια ομαλή και σταθερή εμπειρία. Το HONOR MagicBook Pro θα είναι διαθέσιμο
σε δύο συνδυασμούς με i5 / 16GB / 512GB SSD / MX350 και με i7 / 16GB / 512GB SSD / MX350.
Για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες είναι πάντα συνδεδεμένοι, η HONOR παρουσίασε επίσης το HONOR ViewPad 6. Με Kirin 985 5G SoC
και υποστηρίζοντας τη σύνδεση Wi-Fi 6+, το HONOR ViewPad 6 προσφέρει αποδόσεις χωρίς καθυστέρηση τόσο για εργασία όσο και για
παιχνίδι. Διαθέτει μια εντυπωσιακή οθόνη FullView 2K και εξαιρετική ποιότητα στερεοφωνικού HD. Είναι συμβατό με το HONOR MagicPencil που το καθιστά ένα τέλειο εργαλείο για τους χρήστες να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους.
Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε την τελευταία έξυπνη οθόνη της, τη σειρά HONOR Vision X1. Διαθέτει οθόνη 8K, Motion Estimate,
Motion Compensation και ηχεία 4 * 10W, η HONOR Vision X1 Series είναι μια έξυπνη τηλεόραση υψηλής απόδοσης που προσφέρει
εκπληκτικό ρεαλισμό συμπληρωμένο με φανταστική ποιότητα ήχου. Η σειρά HONOR Vision X1 διατίθεται σε 65 ίντσες, 55 ίντσες, 50
ίντσες.
Το Wi-Fi 6 είναι η επόμενη γενιά τεχνολογίας Wi-Fi και το HONOR Router 3 θα είναι από τα πρώτα που θα υιοθετήσει αυτό το τελευταίο
πρότυπο Wi-Fi που επιτρέπει στους χρήστες να επωφεληθούν από τις υψηλότερες ταχύτητες. Αποτελείται από ένα chipset Wi-Fi 6+ και
έναν επεξεργαστή Gigahome Dual-core 1.2 GHz και υπόσχεται ταχύτητες έως και 3.000 Mbps σε μια ζώνη 2,4Ghz και μία ζώνη 5Ghz.
Η σειρά HONOR Choice περιλαμβάνει τα TWS Earbuds X1, τα απόλυτα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που προσφέρουν μια άψογη
εμπειρία ήχου. Τα TWS Earbuds X1 παρέχουν μια εξαιρετική εμπειρία ήχου με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 24 ώρες.
Επιπλέον, η HONOR παρουσίασε το Smart Vacuum Cleaner, το οποίο είναι ένα ελαφρύ και ευέλικτο εργαλείο καθαρισμού που είναι
εξοπλισμένο με ισχυρή τεχνολογία αναρρόφησης και σφουγγαρίσματος. Έχει ισχυρή αναρρόφηση και είναι κατασκευασμένο με μπαταρία
που διαρκεί έως και 65 λεπτά. Διαθέτει επίσης ένα σύστημα καθαρισμού υπεριώδους-αποστείρωσης για την αποτελεσματική εξάλειψη
βακτηρίων σε διαφορετικές επιφάνειες.
Τέλος, η σειρά HONOR Choice συμπεριλαμβάνει την συσκευή Air Multiplier και Υγραντήρα για μια πιο βολική και έξυπνη ζωή. Ενώ
παρουσίασε την Smart Lamp , Smart Kettle και την Ultra Socic Toothbrush προϊοντα που ενσωματώνουν έξυπνες τεχνολογίες για
καλύτερη καθημερινότητα.

Honor Vision X1

Για να διευκολύνει έναν απρόσκοπτο
και συνδεδεμένο τρόπο ζωής για
τους χρήστες του, το HONOR Vision
X1 Series είναι εξοπλισμένο με έναν
έξυπνο βοηθό και μπορεί να ελεγχθεί
από άλλες συσκευές HONOR.

HONOR MagicBook Series

Με Intel i5 και i7 επεξεργαστές,
μπόλικη RAM και μεγάλους SSDs, τα
νέα MagicBooks θα καλύψουν τους
απαιτητικούς χρήστες!
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HOT SPOT

Raspberry Pi 4
Τώρα με 8GB RAM!
Το Raspberry αποτελεί την πλατφόρμα «όνειρο» για κάθε λάτρη του
DIY και κάθε χρήστη που θέλει να πειραματιστεί, δημιουργώντας
φανταστικά tech-based δημιουργήματα και ευφάνταστα projects,
με πολύ μικρό κόστος. Πρόσφατα, το Raspberry Pi Foundation
παρουσίασε ένα νέο «ενισχυμένο» Raspberry Pi 4, το οποίο φέρει
8GB μνήμης RAM και κοστίζει μόλις 75$! H νέα αυτή version
έρχεται να συμπληρώσει τα μοντέλα με 2 και 4GB δίνοντας
περισσότερες δυνατότητες στους DIYers.
Παρά την πολύ σημαντική αύξηση στη RAM, τα υπόλοιπα
parts παραμένουν τα ίδια, έτσι λοιπόν το Pi 4 έρχεται με USB-C
ports, Micro HDMI ports, USB-3 και USB-2, Gigabit Ethernet
ports και υποστήριξη Wi-Fi και Bluetooth. Επιπλέον, μικρές
αλλαγές είχαμε και στο OS Raspbian (πρώην Raspberry Pi OS),
το οποίο χρησιμοποιείται για βοηθήσει στην διαχείριση της εν λόγω
πλατφόρμας, με την κυκλοφορία ενός 64-Bit image του λειτουργικού
συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις προγραμματιστικές ανάγκες των
δημιουργών. Το νέο Raspberry Pi 4 θα είναι όπως αναμένεται και το
πιο ακριβό της σειράς, καθώς τα άλλα δύο μοντέλα κοστίζουν 35$ και
55% για την έκδοση των 2G και 4GB αντίστοιχα.

Το iPhone 11 best-seller για
το Q1 2020!
Το iPhone 11 κρατάει την Apple στην κορυφή!
Η βιομηχανία της mobile τεχνολογίας είναι λογικό το τελευταίο τρίμηνο να
αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο
σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia Research, η Apple ανήκει στους… «τυχερούς»
κατασκευαστές. Παρά τις δυσκολίες το iPhone 11 ήταν ο απόλυτος πρωταθλητής
στις πωλήσεις για το Α’ τρίμηνο του 2020, καθώς πούλησε περισσότερες από 19
εκατομμύρια τεμάχια!
Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο report το iPhone 11 προπορεύεται ήδη σε πωλήσεις
σε σύγκριση με το iPhone XR, το οποίο ήταν το πιο πετυχημένο iPhone τη χρονιά
που μας πέρασε. Αναμφίβολα, η πορεία του iPhone 11 είναι εντυπωσιακή και
σίγουρα οι υπεύθυνοι της Apple μπορούν να χαμογελούν. Στη δεύτερη θέση των
πιο πετυχημένων smartphones για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα βρίσκεται
το Galaxy A51 της Samsung, το οποίο έχει ήδη πιάσει τις 6.8 εκατομμύρια μονάδες,
ενώ τη τριάδα συμπληρώνει το Redmi Note 8 ακολουθώντας με 6.6 εκατομμύρια
συσκευές. Συνολικά υπολογίζεται ότι Samsung και Apple αυτή τη στιγμή μοιράζονται
τα 4/10 των παγκοσμίων πωλήσεων smartphones, με την κορεατική εταιρεία να τα
πηγαίνει εξαιρετικά στην κατηγορία των 5G phones, όπου το S20 Ultra (3.5 εκατ.)
κυριάρχησε με το Mate 30 5G (2.9 εκατ.) να ακολουθεί. Για να δούμε τι θα συμβεί
στο Β΄τρίμηνο, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου.
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Samsung Galaxy S20 Tactical Edition
Μία “die hard” ναυαρχίδα!
Όλες οι ναυαρχίδες διαθέτουν τις περισσότερες φορές έναν
elegant χαρακτήρα και ντελικάτο σχεδιασμό. Αυτό βέβαια έχει
και τα αρνητικά του, καθώς μπορεί τα high-end smartphones
που κοστίζουν μια μικρή περιουσία να είναι όμορφα στο μάτι,
αλλά είναι δυστυχώς εξαιρετικά… εύθραυστα. Αυτό λοιπόν
έρχεται να το διορθώσει το Galaxy S20 Tactical Edition, η
ειδική έκδοση της ναυαρχίδας της Samsung, η οποία είναι
πραγματικά… άφθαρτη προσφέροντας απίστευτο επίπεδο
ασφάλειας! Το S20 Tactical Edition δημιουργήθηκε σε
συνεργασία με το στρατό των Η.Π.Α και σχεδιάστηκε ειδικά
για να καλύπτει τις ανάγκες του στο πεδίο της μάχης (για αυτό
μάλλον θα είναι δύσκολο να το δείτε σε consumer επίπεδο).
Κάθε πτυχή της συσκευής έχει δημιουργηθεί με στόχο να
παρέχει την απόλυτη κάλυψη στον στρατιώτη που θέλει να διαθέτει έναν ακόμη high-tech «σύντροφο» στο οπλοστάσιο του.
Για αυτό και το σχεδιαστικό team της Samsung δούλεψε πάνω στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής DualDAR, ένα νέο Knox
feature που παρέχει τεράστια ασφάλεια δύο επιπέδων, βασιζόμενο στα standards ασφαλείας της NSA! Και οι εκπλήξεις δεν
σταματούν εδώ, καθώς το S20 Tactical Edition διαθέτει ένα εξελιγμένο night-vision mode, το οποίο επιτρέπει στον στρατιώτη
που το χρησιμοποιεί να το χειρίζεται όταν φοράει γυαλιά νυχτερινής οράσεως, αλλά και ένα ξεχωριστό «Stealth» mode, το
οποίο σβήνει κάθε ίχνος της συσκευής, χωρίς να εκπέμπει κανένα απολύτως σήμα. Σε ότι αφορά τα πιο «γήινα» specs του,
το Galaxy S20 Tactical Edition διαθέτει 12GB RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου και Android 10.

MediaTek Dimensity
820 5G
Νέο 5G chipset στα 7nm!
Η MediaTek το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει να ανεβαίνει πάρα
πολύ, εστιάζοντας στη μεγάλη δυναμική της σειράς Dimensity. Η MediaTek
παρουσίασε ένα νέο chipset, το Dimensity 820, ουσιαστικά μια βελτιωμένη
εκδοχή του Dimensity 800 με αυξημένες συχνότητες λειτουργίας και
καλύτερη συνδεσιμότητα 5G. Όπως και το 800, το 820 κατασκευάζεται
στα 7nm και διαθέτει 4 πυρήνες Cortex-A76 και 4 πυρήνες Α55, όμως η
συχνότητα των πρώτων είναι αυξημένη στα 2,6GHz. Επιπλέον, υποστηρίζει
έως 16GB LPDDR4x RAM, ενώ η Mali-G57 GPU πλέον έχει έναν επιπλέον
πυρήνα, 5 στο σύνολο. Έτσι, με την κατάλληλη οθόνη, το Dimensity 820
επιτρέπει την εκτέλεση 3D games με 120Hz refresh rate, παρ’ότι η μέγιστη
υποστηριζόμενη ανάλυση παραμένει 1080p+. Αναβαθμισμένο είναι και
το 5G modem που επιτρέπει τη σύνδεση 2 καρτών SIM σε 5G δίκτυα (με
VoNR υποστήριξη). Η MediaTek συγκρίνει το 820 με το Snapdragon 765G
της Qualcomm και διαφημίζει ανώτερες επιδόσεις τόσο από τη CPU, όσο
και από τη GPU, ωστόσο θα αναμένουμε ανεξάρτητες μετρήσεις προτού
χρίσουμε τον νικητή. Το Dimensity 820 αναμένεται να εμφανιστεί για
πρώτη φορά σε συσκευή της Xiaomi, είτε το Redmi K30i, είτε το Redmi
Note 10.
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PREVIEW

POCO F2 PRO
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,67” Super AMOLED,
1080x2400 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 865
CAMERA
64+5+13+2MP quad camera,
20MP pop-up selfie camera
RAM
6/8GB
STORAGE
128-256GB
OS
Android 10
TIMH
Από €499

ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ

ΣΤΗ ΜΙΣΗ

ΤΙΜΗ!

ύο χρόνια μετά την έλευση του
Pocophone F1, έρχεται επιτέλους ο διάδοχός του, ονόματι
Poco F2 Pro, με τιμή €499, τοποθετώντας το στη γνωστή κατηγορία των
premium mid-rangers.

Δ

STRONG

POINT
Hardware

Κάθε υποσύστημα του Poco F2 Pro
προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες και
επιδόσεις όμως η τιμή του παραμένει
προσιτή για αρκετούς χρήστες που δε
θέλουν να πλησιάσουν... τετραψήφιο
ποσό για να καλύψουν τις απαιτήσεις τους.

Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το Snapdragon
865 της Qualcomm, το οποίο ψύχεται χάρη
στο σύστημα LiquidCool 2.0 με τη χρήση
«στρώσεων» γραφίτη, γραφένιου και ενός θαλάμου ατμών. Η συσκευή τρέχει Android 10
με το Poco Launcher 2.0 UI και Dark Mode,
ιδανικό για την Super AMOLED οθόνη των
6,67» με FullHD+ ανάλυση, HDR 10+ υποστήριξη, 60Hz refresh rate, 180Hz sampling
rate και ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο αποθηκευτικός χώρος
ξεκινά από τα 128GB και φτάνει τα 256GB
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ενώ είναι τύπου UFS 3.1, χωρίς δυνατότητα
επέκτασης. Η RAM ανέρχεται στα 6 και τα
8GB. Περνώντας στις κάμερες, στο πίσω μέρος
έχουμε ένα κύριο αισθητήρα 64MP με 4-in-1
binning και 5MP telecamera με 50mm φακό
και 2x zoom, αλλά και μια 13MP ultra-wide
κάμερα. Το πακέτο ολοκληρώνει ο 2MP depth
sensor ενώ η κάμερα μπορεί να κάνει λήψη
βίντεο 8K στα 30FPS και 4K στα 60FPS.
Όσο για τη selfie camera, είναι pop-up και έχει
αισθητήρα 20MP. «Παρών» δηλώνει το audio
jack και το Bluetooth 5.1 με AptX HD ενώ η
μπαταρία έχει χωρητικότητα 4.700mAh και
υποστηρίζει 30W φόρτιση.
Το Poco F2 Pro είναι διαθέσιμο έναντι €500
για την 6/128GB έκδοση και €600 για την
8/256GB, μέσω online καταστημάτων.
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USB 3.0 4A FAST TRAVEL CHARGER
QC 3.0 LTU24 21W 4000mA
Κύρια Χαρακτηριστικά:
ά:
LIME SUCCESSORIES
Input: AC 110V~240V
Output:

21W
DC 5V - 4.0A
9V - 2.4A
12V - 1.8A

Κωδικός
Προϊόντος:
8255267

Οι νέοι FAST TRAVEL CHARGERS QC 3.0 4.0A από
την LIME SUCCESSORIES και την VOLTE-TEL είναι
εδώ για να φορτίσουν ακόμη πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας
Smartphones, Tablets & Wearables. Η τεχνολογία
Quick Charge 3.0 προσφέρει 5 φορές
μεγαλύτερη ταχύτητα φόρτισης, σε σύγκριση με
τους συμβατικούς ταχυφορτιστές,
επιτυγχάνοντας φόρτιση από 0% σε 80% σε μόλις
35 λεπτά.

Υποστηρίζει τα παρακάτω:
Quick Charge 3.0
Quick Charge 2.0
Quick Charge
Adap e Fast Charging (Samsung)
SuperCharge (Huawei)
Fast Charging

TYPE C 3.0 FAST TRAVEL CHARGER
QC 3.0 LTC14 21W 4000mA
LIME SUCCESSORIES

Κύρια Χαρακτηριστικά:
Input: AC 110V~240V
Output:
21W
DC 5V - 4.0A
9V - 2.4A
Κωδικός
Προϊόντος:
8255281

www.volte-tel.gr

Για περισσότερες λεπτομέρειες και προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας... Τηλεφωνική επικοινωνία:2310.541.542

PREVIEW

REALME 6
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” IPS, 1080x2400 pixels
CPU
MediaTek Helio G90T
CAMERA
64+8+2+2MP quad camera,
16MP selfie camera
RAM
4/8GB
STORAGE
64/128GB
OS
Android 10
TIMH
Από €259

ΠΡΟΣΙΤΟ
GAMING
PHONE!

Realme, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο smartphone brαnd στον
κόσμο, έχει ξεκινήσει επίσημα
την διανομή στην Ελλάδα του
νέου mid-range Realme 6.

Η

Το Realme 6 έρχεται με οθόνη 6,5” και ρυθμό
ανανέωσης 90 Hz, με αποτέλεσμα την ομαλή
οπτική εμπειρία με κάθε κίνηση της οθόνης.
Με 90.5% αναλογία οθόνης / σώμα συσκευής, το Realme 6 φέρνει στους χρήστες μια κορυφαία οπτική εμπειρία. Η οθόνη καλύπτεται
επίσης από γυαλί Corning Gorilla Glass 3 για
καλύτερη προστασία.

STRONG

POINT

Οθόνη και hardware
Το Helio G90T μαζί με την 90Hz οθόνη,
έστω και με IPS panel, είναι ένας πολύ
καλός συνδυασμός για τον επίδοξο gamer
που δε θέλει να ξοδέψει... μια περιουσία
για νέο smartphone!

Βασισμένο στην πλατφόρμα MediaTek Helio
G90T, το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να αποτελέσει τον πυρήνα μιας
απίστευτης εμπειρίας παιχνιδιών. Με τον συνδυασμό της πιο εξελιγμένης CPU και GPU, εξαιρετικά γρήγορης μνήμης RAM και ισχυρού
AI, το Realme 6 προσφέρει ομαλή εμπειρία
στους λάτρεις των παιχνιδιών. Με την αναβαθμισμένη φόρτιση 30 W Flash και μπαταρία
4300mAh η συσκευή φορτίζει πλήρως εντός
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60 λεπτών. Ακόμη και αν συγχρόνως παίζετε
βαριά παιχνίδια, ο φορτιστής 30 W Flash μπορεί να φορτίσει την συσκευή σας έως 55% σε
μόλις 60 λεπτά.
Το Realme 6 διαθέτει επίσης μια, εξαιρετικά
καθαρή τετραπλή κάμερα, που αποτελείται
από μια κύρια κάμερα 64MP, μια 8MP 119 °
μοιρών, έναν macro και έναν φακό B & W.
Ένα κλικ είναι το μόνο που χρειάζεται για να
μεταβείτε στη λειτουργία ευρείας γωνίας, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν πιο
εκπληκτικές εικόνες τοπίων, αρχιτεκτονικής και
μεγάλων ομάδων. Ο φακός ultra-macro θα
επιτρέψει στους χρήστες να δουν από κοντά
τα πλάνα και να ανακαλύψουν την ομορφιά
του μικρο κόσμου με την απόσταση λήψης
να φτάνει 4εκ.
Επίσης, το Realme 6 διαθέτει πολυλειτουργικό
NFC, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε το
smartphone σας για τις πληρωμές σας. Διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά σε χρώματα
Comet White και Comet Blue σε 3 διαφορετικές εκδόσεις.

PREVIEW

REALME C3
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” IPS, 720x1600 pixels
CPU
MediaTek Helio G70
CAMERA
12+2+2MP triple camera,
5MP selfie camera
RAM
2/3GB
STORAGE
32/64GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
Από €139

VALUE FOR

STRONG

POINT
Αυτονομία

Η τεράστια μπαταρία των 5.000mAh
προσφέρει αυτονομία που θα καλύψει
ακόμα και τον απαιτητικότερο χρήστη
του Realme C3 και θα βγάλει σίγουρα τη
μέρα σας!

πως ήδη γνωρίζετε, η Realme
έχει έρθει με... άγριες διαθέσεις
στην ελληνική αγορά, μέσω του
διανομέα της, Smart4All και το
δεύτερο μοντέλο της που πέφτει στα χέρια
μας είναι το Realme C3.Το Realme C3 εντυπωσιάζει με το κόκκινο χρώμα του (στην έκδοση που είχαμε στη διάθεσή μας, Blazing
Red, αλλά είναι διαθέσιμο και σε Frozen Blue)
κρύβοντας το πάχος και το βάρος του που
κυμαίνονται άνω του μέσου όρου. Τα bezels
είναι σχετικά μικρά και την πρόσοψη καλύπτει
Gorilla Glass 3, ενώ το πίσω μέρος είναι πλαστικό, αλλά πολύ όμορφο και... «grippy».
Να αναφέρουμε πως η συσκευή είναι splashresistant και δε θα πάθει κάτι αν κατά λάθος
τη βρέξετε ή πέσει ο καφές σας πάνω της,
όμως δεν είναι πλήρως αδιάβροχη και έτσι δε συστήνουμε να τη βυθίσετε στο νερό.
Στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή 10W και
καλώδιο φόρτισης microUSB. Η οθόνη του
Realme C3 έχει διαγώνιο 6,5» και ανάλυση
HD+ (720x1600 pixels) με 20:9 ratio και IPS
panel, προσφέροντας ικανοποιητική ποιότητα
θέασης και φωτεινότητα (480 nits διαφημιζόμενη). Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε το MediaTek Helio G70 μαζί με 2/3GB

Ό
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RAM και 32/64GB αποθηκευτικού χώρου, ο
οποίος επεκτείνεται μέσω microSD. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει αρκετά καλές επιδόσεις
για την κατηγορία και σίγουρα θα καλύψει τις
ανάγκες του μέσου χρήστη με άνεση. Από
πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε Bluetooth
5.0 (A2DP και LE, aptX), Wi-Fi b/g/n με δυνατότητα hotspot, FM Radio, ενώ ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο
πίσω μέρος του κινητού, είναι «κλασικός» και
γρήγορος, στρογγυλού σχήματος.
Πάμε και στις κάμερες... στο πίσω μέρος έχουμε μια τριπλή κάμερα με αισθητήρες
12+2+2MP, με τον κύριο αισθητήρα να συνδυάζεται με φακό διαφράγματος f/1.8 και PDAF,
ενώ οι έτεροι 2 αισθητήρες είναι macro και
depth αντίστοιχα. Η κάμερα μπορεί να κάνει
λήψη 1080p video στα 30FPS ενώ η selfie
κάμερα, με τη σειρά της, έχει αισθητήρα 5MP
με HDR και φακό διαφράγματος f/2.4, ενώ
μπορεί να κάνει λήψη 1080p video στα 30 FPS.
Τέλος, η μπαταρία του Realme C3 έχει χωρητικότητα 5.000mAh και του προσφέρει μεγάλη
αυτονομία, καλύπτοντας άνετα ένα απαιτητικό
24ωρο χρήσης. Επαναφορτίζεται μέσω του
φορτιστή των 10 Watts, και της microUSB
θύρας (που υποστηρίζει και OTG).

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

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” IPS,720x1600 pixels

SAMSUNG
GALAXY A21S

CPU
Samsung Exynos 850
CAMERA
48+8+2+2MP quad camera,
13MP selfie camera
RAM
3/4GB
STORAGE
32/64GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€169 (εκτιμώμενη)

KOMΨΟ
ΚΑΙ «ΠΑΝΈΞΥΠΝΟ»!

STRONG

POINT
Κάμερα

Η τετραπλή κάμερα του Galaxy A21s
με τον 48MP κύριο αισθητήρα και τους
τρεις που την πλαισιώνουν θα καλύψει
κάθε ανάγκη του μέσου χρήστη για λήψη
φωτογραφιών και βίντεο!

Samsung ανακοίνωσε το νέο
Galaxy A21s smartphone, προσθέτοντας βελτιστοποιήσεις και
καινοτομίες στη δημοφιλή σειρά
Galaxy A.Το Galaxy A21s διαθέτει τη χαρακτηριστική Infinity-O οθόνη της Samsung,
που εκτείνεται σε μια HD+ επιφάνεια 6.5 ιντσών, για να δημιουργήσει μια μοναδική
εμπειρία θέασης. Είτε πρόκειται για gaming
ή για παρακολούθηση βίντεο, η οθόνη αναλογίας 20:9, σε συνδυασμό με Dolby Atmos
ήχο μέσα από τα BT ακουστικά, δημιουργεί
μια απολαυστική εμπειρία. Κυκλοφορεί σε
ζωηρά χρώματα με μοναδικά 3D Glossy και
Hologram εφέ στο πίσω μέρος. Το κομψό
design συναντά τις καλές αναλογίες, για άνετο
κράτημα με το ένα χέρι, χάρη στα μειωμένα
πλαίσια οθόνης και τις στρογγυλεμένες γωνίες. Το Galaxy A21s κυκλοφορεί με μια ισχυρή
τετραπλή κάμερα και ευφυείς καινοτομίες
φωτογραφίας, για εύκολη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, επαγγελματικού επιπέδου.
Η κύρια κάμερα 48MP, μαζί με την 8MP υπερ-ευρυγώνια κάμερα, επιτρέπει μοναδική
αποτύπωση αντικειμένων και τοπίων. Η 2MP

Η
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Macro κάμερα δίνει τη δυνατότητα φωτογραφίας σε κοντινή απόσταση, χωρίς απώλειες σε
λεπτομέρειες και ευκρίνεια εικόνας. Με την
Depth κάμερα 2MP, η λειτουργία Live Focus
επιτρέπει την εστίαση στο επιθυμητό σημείο
προσοχής, εφαρμόζοντας ένα φόντο επαγγελματικού επιπέδου. Για περαιτέρω εξατομίκευση των λήψεων, δίνεται η δυνατότητα χρήσης
σφραγίδων, φίλτρων και Live αυτοκόλλητων
που βασίζονται στην τεχνολογία αναγνώρισης
προσώπου. Η συσκευή διαθέτει μια μπαταρία
5,000mAh και λειτουργία Ταχείας Φόρτισης
15W, αυξάνοντας τον χρόνο χρήσης και μειώνοντας τον χρόνο φόρτισης. Με εσωτερικό
χώρο αποθήκευσης 32GB/64GB και δυνατότητα επέκτασης μνήμης έως 512 GB επιπλέον,
οι χρήστες θα μπορούν να καταγράφουν τις
αγαπημένες τους στιγμές χωρίς να ανησυχούν
για τον αποθηκευτικό χώρο. Για μεγαλύτερη
ευκολία και άνεση, το περιβάλλον χρήσης
One UI επιτρέπει πλοήγηση με ένα χέρι και
νυχτερινή λειτουργία.Για ακόμα πιο άνετη χρήση, το A21s διαθέτει λειτουργία Αναγνώρισης
Προσώπου και αισθητήρα Δακτυλικού Αποτυπώματος στο πίσω μέρος.
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NEO NSP 1850DS 32/32MB

Dual Sim
Voice Record
Mp3

Δεν απαιτείται η χρήση του hands-free
για την λειτουργία του ραδιοφώνου

Emerg

HANDS FREE
JACK 3.5MM

FM RADIO

FM Radio

Micro SD μέχρι 32GB

on
SD Card

Camera 0,3MP
Flash
Video

MP3

Διαρκώς Ενεργό

720 ώρες Αναμονής
20 ώρες ομιλία

SOS

GR/ENG

Illuminated keys

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Torch

30 ΗΜΕΡΕΣ

Vibra

EMERGENCY

Bluetooth

CALL

112

20 ώρες
συνεχούς ομιλίας

Dual Display

1200 mAh

NEO NSP 2500 DS 32/32MB

2,4"

Dual Sim
Camera 0,3MP
Flash
Magniﬁer

Video

Δεν απαιτείται η χρήση του hands-free
για την λειτουργία του ραδιοφώνου

FM Radio
Mp3
Voice Record

Micro SD μέχρι 32GB
(Τρίτη υποδοχή για την κάρτα μνήμης)

SD Card
Number Announcement
Emerg

on

HANDS FREE
JACK 3.5MM

Two Speed Dial Keys
Torch
Vibra
Bluetooth
1000mAh

Χρόνος αναμονής
230 ώρες

GR/ENG

Διαθέσιμο σε 3
χρώματα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

www.volte-tel.gr
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REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
13,9” IPS 3000x2000 pixels
CPU
Intel Core i7-10510U
CAMERA
Pop-up camera 1MP
RAM
16GB RAM LPDDR3
STORAGE
1TB NVMe PCIe 3.0 SSD
OS
Windows 10
TIMH
€2.299

PREMIUM
ΦΟΡΗΤΌΤΗΤΑ!

HUAWEI
MATEBOOK X PRO
αγορά των premium notebooks
παραμένει... για λίγους, αλλά
σίγουρα υπάρχουν οι χρήστες
που αναζητούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και high-end
specs, σε ένα portable «περιτύλιγμα» που θα
μπορούν να έχουν 24/7 μαζί τους, ένα φορητό
workstation που θα μπορούν να στήσουν οπουδήποτε, οποτεδήποτε και να φέρουν εις πέρας
ακόμα και τα δυσκολότερα tasks. Το Huawei
Matebook X Pro 2020 επιχειρεί να καλύψει ακριβώς αυτό το κομμάτι της αγοράς, το είχαμε
στα χέρια μας και σίγουρα θέλετε να διαβάσετε
τη συνέχεια...

H

Κατασκευή και εμφάνιση
Η πρώτη επαφή με το Matebook X Pro καθιστά
σαφές πως πρόκειται για μια high-end κατασκευή, με αλουμινένιο σασί, matte φινίρισμα
και εξαιρετικά «petit». Ζυγίζοντας μόλις 1,33
Kg μπορεί εύκολα να μεταφερθεί παντού με
χαρακτηριστική άνεση ενώ το πάχος του δεν
ξεπερνά τα 14,6mm, έτσι χωράει σχεδόν παντού,
χάρη στο compact μέγεθός του. Στη συσκευασία
θα βρείτε φορτιστή 65W (USB Type-C), καλώδιο
Type-C και ένα Type-C hub. Είχαμε το Space
Gray μοντέλο στα χέρια μας που είναι μια αρκετά
ελκυστική επιλογή.

Hardware, software & δυνατότητες
Ανοίγοντας την οθόνη (εύκολο ακόμα και με το
ένα χέρι, κάτι σημαντικό για πολλούς χρήστες),
αποκαλύπτεται η 13,9» οθόνη και τα πολύ μικρά
bezels γύρω της, με το screen-to-body ratio να
αγγίζει το 91%. Άπλετος χώρος για το πληκτρολόγιο (backlit) που διαθέτει μεγάλα πλήκτρα με
επαρκή κενά ανάμεσά τους, ενώ και το touchpad
έχει «χορταστικό» μέγεθος και πολύ smooth
αίσθηση. Η οθόνη έχει LTPS IPS panel και ανάλυση 3K (3000x2000 pixels) με 1500:1 λόγο
αντίθεσης, 450 nits φωτεινότητας, anti-glare

επικάλυψη, αισθητήρα φωτός για αυτόματη
ρύθμιση της φωτεινότητας, ενώ το aspect ratio
είναι 3:2. Η γωνία θέασης είναι 178 μοίρες ενώ
το panel υποστηρίζει αφή 10 σημείων. Μάλιστα,
αξίζει να αναφερθεί και η υποστήριξη swipe 3
δακτύλων για screenshot.
Στο εσωτερικό του Χ Pro 2020 δε θα περιμέναμε
κάτι λιγότερο από έναν ισχυρό Core-i7 της Intel
(i7-10510U - 10ης γενιάς), με 4 πυρήνες στο
1,8GHz (έως 4,9GHz Turbo mode). Προσφέρει
εξαιρετικές επιδόσεις σε κάθε εφαρμογή και δε
θα νιώσετε ποτέ να «κουράζεται», ειδικά αφού
στο έργο του συμβάλλει και η nVidia GeForce
MX250 GPU, που επιτρέπει ακόμα και gaming
sessions αλλά και επεξεργασία video με άνεση.
Η RAM ανέρχεται στα 16GB και είναι LPDDR3
(2.133MHz) ενώ από πλευράς αποθηκευτικού
χώρου θα βρείτε έναν NVMe PCIe 3.0 SSD με
χωρητικότητα 1TB.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από
τη συσκευή το Huawei Share και η υποστήριξη
Huawei Collaboration. Αυτό το πραγματικά

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

STRONG

MICROSOFT SURFACE PRECISION BLACK
To ασύρματο, premium mouse της Microsoft
δεν είναι και το λεπτότερο της αγοράς, αλλά έχει 6
πλήκτρα, απίστευτη ακρίβεια και φοβερή αίσθηση
στο χέρι με ιδανικό «ζύγισμα»!

POINT
Hardware

Ο πανίσχυρος Intel Core-i7 με τα 16GB
RAM και τον 1TB SSD βρίσκονται στην
«καρδιά» του X Pro και προσφέρουν «εκρηκτικές» επιδόσεις σε κάθε περίσταση!
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χρήσιμο feature σας επιτρέπει να στείλετε ένα
αρχείο (ή οποιοδήποτε multimedia content) από
ένα smartphone Huawei με on-the-fly τρόπο
και να το προβάλλετε στην οθόνη του laptop.
Μάλιστα, με την ύπαρξη του Multi-Screen
Collaboration, ο χρήστης μπορεί με άνεση να
χειριστεί το smartphone του από το laptop, κάνοντας τη ζωή και την καθημερινότητά του ακόμη
πιο εύκολη.

Συνδεσιμότητα, ήχος
και αυτονομία
Ρίχνοντας μια ματιά στα διαθέσιμα ports, βρίσκουμε μια USB 3.0 Type-A θύρα στη δεξιά
μεριά συμπληρώνεται από 2 x USB Type-C
θύρες στην αριστερή, όπως και ένα audio jack.
Το θετικό είναι πως και οι δύο Type-C θύρες
υποστηρίζουν φόρτιση, μεταφορά δεδομένων και έξοδο DisplayPort, ενώ το hub στη
συσκευασία θα αυξήσει ελαφρώς τις επιλογές
σας. Μια αναμενόμενη... έκπληξη αφορά την
μικροσκοπική pop-up κάμερα του 1MP, ενώ
και ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
είναι, πλέον, must.
Για τη σύνδεση στο Internet υπάρχει Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2 MIMO, WPA/WPA2/
WEP), Bluetooth 5.0 για σύνδεση ακουστικών

και λοιπών περιφερειακών και NFC. Σε... στρατηγικά σημεία του Matebook X Pro 2020 βρίσκονται τοποθετημένα 4 ηχεία και 4 μικρόφωνα
για μια surround εμπειρία ακρόασης αλλά και
360 λήψη ήχου (ακόμα και από απόσταση 4 μέτρων), ιδιαίτερα χρήσιμη σε ομαδικά meetings
(και όχι μόνο). Κλείνουμε με την αυτονομία.
Η ενσωματωμένη μπαταρία των 56Wh είναι
σχεδόν... απίστευτο οτι χώρεσε σε αυτό το σασί
και προσφέρει έως 11 ώρες browsing, 13 ώρες
αναπαραγωγή video και 15 ώρες «εργασίας» με
απλές εφαρμογές. Οι... υποσχέσεις της Huawei
είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, όπως
είδαμε κατά τη συμβίωση με το X Pro 2020 ενώ
ο 65W ταχυφορτιστής καταφέρνει να προσφέρει
6 ώρες χρήσης στο laptop με 30’ φόρτισης.

OΘΟΝΗ

9.5/10
HARDWARE

Στο εσωτερικό του Χ Pro 2020 δε θα
περιμέναμε κάτι λιγότερο από έναν ισχυρό
Core-i7 της Intel (i7-10510U - 10ης
γενιάς), με 16GB RAM και 1TB SSD για
εξαιρετικές επιδόσεις!

Η ενσωματωμένη μπαταρία των
56Wh είναι σχεδόν... απίστευτο
οτι χώρεσε σε αυτό το σασί και
προσφέρει έως 11 ώρες browsing,
13 ώρες αναπαραγωγή video και 15
ώρες εργασίας!

Συμπέρασμα
Το Huawei Matebook X Pro 2020 είναι σαφώς
ένα 14άρι που απευθύνεται αυστηρά σε πολύ
απαιτητικούς χρήστες, με high-end specs αλλά
και... τιμή. Είναι διακριτικό και premium, είναι
ανθεκτικό και «λύνει» τα χέρια σας αν έχετε
smartphone/tablet της Huawei ενώ η οθόνη
αφής εξασφαλίζει εύκολη και άνετη χρήση
αλλά και υποστήριξη gestures. Aν πέσει στα
χέρια σας, δύσκολα θα το αποχωριστείτε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9.5/10
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Ζυγίζοντας μόλις 1,33 Kg το
Matebook X Pro μπορεί εύκολα
να μεταφερθεί παντού με
χαρακτηριστική άνεση ενώ το πάχος
του δεν ξεπερνά τα 14,6mm!

9.5/10
SOFTWARE

8.5/10
ΚΑΜΕΡΑ

9.5/10
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το Huawei Matebook X Pro είναι το «14άρι»
που όλοι θα θέλαμε στο backpack μας!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9.5/10
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REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
1,39” AMOLED 240x240
pixels

HUAWEI
WATCH GT 2E

RAM
-

ο νέο Huawei Watch GT 2e
είναι η νεότερη προσθήκη της
εταιρείας στη γκάμα έξυπνων
ρολογιών της και έρχεται με
εξαιρετικά specs και πολλά
features, αλλά χωρίς «high-end» τιμή, όντας η
«χρυσή τομή» μεταξύ ενός σπορτίφ μοντέλου,
που μπορεί να καλύψει άνετα τις ανάγκες του αρχάριου και προχωρημένου αθλητή, αλλά και να
φορεθεί σε οποιαδήποτε περίσταση της ημέρας.

STORAGE
4GB

Κατασκευή και εμφάνιση

CPU
Kirin A1
CAMERA
Δυνατότητα
ασύρματου ελέγχου

OS
Huawei Lite OS
TIMH
€179

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ

SMARTWATCH!

STRONG

POINT

Τ

Ανοίγοντας την κυβική συσκευασία εμφανίζεται
το ρολόι και στα ενδότερα, ένα καλώδιο USB
Type-C και ένα compact dock φόρτισης με δυο
pins, το οποίο είναι μαγνητικό και «κουμπώνει»
στο πίσω μέρος του ρολογιού. Είχαμε στη διάθεσή μας το ρολόι με το Lava Red λουράκι, ενώ
υπάρχουν διαθέσιμα και λουράκια σε χρώματα
Mint Green και Graphite Black. Τα λουράκια
είναι εναλλάξιμα με πολύ εύκολο τρόπο, έτσι
μπορείτε να έχετε ένα «σπορτιφ» λουράκι που
μπορείτε να χρησιμοποιείτε κατά κανόνα αλλά
και ένα πιο «σοβαρό» για ειδικές περιστάσεις.
Το σώμα του ρολογιού είναι μαύρο, από ανοξείδωτο ατσάλι και με ανθεκτικό κρύσταλλο να
καλύπτει την οθόνη του. Φυσικά το ρολόι είναι
αδιάβροχο με βάση το IP68 πρότυπο και στεγανό
σε πισίνα ή στη θάλασσα (5 ATM).

Hardware, software & δυνατότητες

Watch GT 2e βρίσκεται το Kirin A1 chipset που
είναι το κορυφαίο της Huawei για wearables
και προσφέρει ομαλή και γρήγορη λειτουργία
στο ρολόι. Συνδυάζεται με 4GB αποθηκευτικού
χώρου που στην πράξη χωράει έως 500 MP3
tracks σύμφωνα με την εταιρεία. Έτσι, μπορείτε
να αποθηκεύσετε τοπικά τη μουσική σας στο
ρολόι (μέσω Bluetooth από το Huawei Health
app του smartphone σας) και να το συνδέσετε
ασύρματα με τα Bluetooth (υποστήριξη BT 5.1,
BLE / BR / EDR) ακουστικά σας.
Το Watch GT 2e έχει δόνηση και σας ειδοποιεί
για εισερχόμενες κλήσεις, με δυνατότητα απόρριψής τους. Μπορείτε, φυσικά, να δείτε SMS,
emails και λοιπά notifications ενώ oι ενσωματωμένες λειτουργίες είναι πολλές και περιλαμβάνουν χρονόμετρο, αντίστροφη μέτρηση,
βαρόμετρο, υψόμετρο, πυξίδα, ξυπνητήρι κ.λπ.

Οι διαστάσεις του κρίνονται «κανονικές» ενώ το
βάρος του μαζί με το λουράκι αγγίζει τα 60 γραμμάρια, έτσι σε καμία περίπτωση δε θα το λέγαμε
υπερβολικά μεγάλο ή βαρύ, για τις δυνατότητές
του. Η οθόνη είναι AMOLED, 1,39» με ανάλυση
240x240 pixels (Retina) και φυσικά υποστηρίζει
αφή και gestures, ενώ στη δεξιά πλευρά υπάρχουν δύο πλήκτρα, ένα που αποτελεί συντόμευση για τη λίστα με τις φυσικές δραστηριότητες και
ένα που οδηγεί στο μενού. Στο εσωτερικό του

Στο πίσω μέρος του υπάρχει οπτικός αισθητήρας
καρδιακών παλμών (TruSeen) που λειτουργεί
αρκετά ικανοποιητικά και μπορεί να ανιχνεύει
τους παλμούς σας 24/7. Το highlight του Watch
GT 2e, όμως, είναι η δυνατότητα για πρώτη
φορά για μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου
στο αίμα (SpO2) μέσω smartwatch. Φυσικά
υποστηρίζεται η παρακολούθηση του ύπνου σας
(TruSleep) αλλά και η ανίχνευση του stress σας

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
HUAWEI FREEBUDS LITE
 Το ρολόι της Huawei ταιριάζει ιδανικά με τα
ασύρματα Bluetooth ακουστικά-ψείρες της Huawei
που μπορούν να συνδεθούν μαζί του, είναι
πανάλαφρα και σας επιτρέπουν να ακούτε την
αγαπημένη σας μουσική ενώ αθλείστε, με εξαιρετικό
noise-reduction!

GPS

Το ενσωματωμένο GPS του Watch GT
2e εξασφαλίζει τη stand-alone χρήση
του και έτσι μπορείτε να αφοσιωθείτε
στην προπόνησή σας χωρίς να έχετε το
κινητό μαζί σας, αλλά ακούγοντας και την
αγαπημένη σας μουσική!
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(TruRelax), ενώ μπορεί να σας καθοδηγήσει σε
ασκήσεις αναπνοών ώστε να χαλαρώνετε κατά
τη διάρκεια της ημέρας.
Από πλευράς fitness tracking, το ρολόι της
Huawei δείχνει... τα «δόντια» του, σε συνεργασία με το Huawei Health που έχει εξελιχθεί σε
μια ικανότατη πλατφόρμα, παρέχοντας λεπτομερή ανάλυση της φυσικής σας δραστηριότητας.
Tο Watch GT 2e είναι συμβατό με 15 αθλήματα,
συμπεριλαμβανομένων οκτώ υπαίθριων αθλημάτων και επτά αθλημάτων εσωτερικού χώρου
ενώ παρακολουθεί και αναλύει 190 διαφορετικούς τύπους δεδομένων. To ρολόι, επιπλέον,
υποστηρίζει 85 προσαρμοσμένα προγράμματα
άθλησης, τα οποία καλύπτουν έξι κατηγορίες
αθλημάτων: extreme σπορ, σπορ αναψυχής, γυμναστική, θαλάσσια σπορ, αθλήματα με μπάλα,
χειμερινά σπορ. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας το GT 2e καταγράφει δεδομένα όπως διάρκεια, θερμίδες, καρδιακούς σφυγμούς, πρόοδο
άσκησης, αποθεραπεία κ.α. και στο τέλος της
προπόνησης παραδίδει στον χρήστη χρήσιμες
πληροφορίες αλλά και ένα γράφημα με όλες τις
πληροφορίες, το οποίο μπορεί να μοιραστεί στα
social media, αν το θέλει.
Tο σημαντικότερο, όμως, είναι το ενσωματωμένο
GPS/GLONASS το οποίο σημαίνει πως μπορεί-

τε να πάτε για τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, αναρρίχηση κ.λπ. χωρίς να χρειάζεστε το
smartphone σας για να καταγράφει τη διαδρομή
σας και λεπτομέρειες για την απόσταση, το υψόμετρο κ.λπ.

Αυτονομία και συμπέρασμα

OΘΟΝΗ

9/10
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Tο σημαντικότερο είναι το
ενσωματωμένο GPS/GLONASS
το οποίο σημαίνει πως μπορείτε
να πάτε για τρέξιμο, περπάτημα,
ποδηλασία, αναρρίχηση κ.λπ. χωρίς
να χρειάζεστε το smartphone σας!

Η Huawei υπόσχεται 2 εβδομάδες
αυτονομίας και στην πράξη είναι
απόλυτα εφικτές, με κανονική χρήση
που περιλαμβάνει... τα πάντα, χωρίς
παραχωρήσεις!

Η Huawei υπόσχεται 2 εβδομάδες χωρίς φόρτιση για το νέο της μοντέλο, με κανονική χρήση. Στην πράξη πετύχαμε περίπου 7-8 ημέρες
αυτονομίας αλλά με αρκετά «βαριά» χρήση
(καθημερινές προπονήσεις 45-50 λεπτών), αφού το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης
ενέργειας συμβαίνει κατά την άθληση, ειδικά με
χρήση GPS. Με το σενάριο της Huawei, λοιπόν,
οι 2 εβδομάδες είναι εφικτές, αλλά ακόμα και
στην περίπτωσή μας, μια φόρτιση την εβδομάδα περνούσε «απαρατήρητη», ειδικά αφού
το ρολόι φορτίζει πλήρως σε 1 ώρα (με φορτιστή 10 Watts). Το Huawei Watch GT 2e είναι
ένας ιδανικός συνδυασμός fitness tracker και
smartwatch, χωρίς να ξεφεύγει από πλευράς
κόστους, με ελκυστική εμφάνιση (αλλά και εν
δυνάμει διακριτικό) και πολλές δυνατότητες.
Το τελικό πόρισμα είναι οτι δύσκολα θα βρείτε
ψεγάδι στο μοντέλο αυτό, είτε το κρίνετε σαν
smartwatch, είτε σαν fitness tracker, δεδομένης
της τιμολογιακής του κατηγορίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Το highlight του Watch GT 2e είναι
η δυνατότητα για πρώτη φορά για
μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου
στο αίμα (SpO2) μέσω Android
smartwatch, η οποία προστίθεται
στη μέτρηση καρδιακών παλμών.

9.5/10
SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

9/10
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT
Το ιδανικό ρολόι για casual
και αθλητική χρήση!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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HOW TO

1. Επιλογή συσκευής

2. Εγκατάσταση εφαρμογής

Για να ξεκινήσουμε τον συγκεκριμένο «οδηγό», θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας κάποιο «έξυπνο» smartphone. Βασισμένο στο
Android ή στο iOS για αρχή και σύντομα σε Windows Phone λειτουργικό, για να είναι συμβατό με την εφαρμογή Teamviewer που θα
χρησιμοποιήσουμε στον συγκεκριμένο οδηγό.

Το Teamviewer θα το βρείτε στα αντίστοιχα App Markets του Android
και του iOS, με μία απλή αναζήτηση. Και στα δύο online «καταστήματα»
διατίθεται δωρεάν έτσι μπορείτε να το βρείτε και να το εγκαταστήσετε
άμεσα, χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις.

HOW TO Πρόσβαση στο PC από το smartphone!

3. Δημιουργία λογαριασμού

4. Εγκατάσταση εφαρμογής στον Η/Υ

Για να ξεκινήσετε, μεταφερθείτε απλά μέσω της εφαρμογής στην επίσημη ιστοσελίδα της και δημιουργήστε έναν λογαριασμό, εντελώς δωρεάν, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Στη συνέχεια
κάντε login με τον λογαριασμό μέσω κινητού, φροντίστε όμως να έχετε
μία καλή WLAN σύνδεση στη διάθεσή σας.

Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό και κάνετε login, θα πρέπει να
εισάγετε τα στοιχεία του Η/Υ που θέλετε να ελέγχετε μέσω του κινητού.
Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Η/Υ έναν μικρό
server από την εφαρμογή TeamViewer, που θα βρείτε στο μενού «Υπολογιστές» του λογαριασμού σας.
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5. Πρόσβαση στον Η/Υ

6. Βασικές λειτουργίες

Αφού εγκαταστήσετε τον μικρό «server» στον Η/Υ που θέλετε να
ελέγξετε μέσω κινητού, θα πρέπει απλά να τον προσθέσετε στο Panel
του TeamViewer μέσω της εφαρμογής που «τρέχει» στο PC. Αφού
συμβεί αυτό, είστε έτοιμοι! Επιλέξτε τον Η/Υ μέσα από την εφαρμογή
στο κινητό, κάντε login όπως θα κάνατε κανονικά και είστε… έτοιμοι!

Όπως βλέπετε η εφαρμογή μεταφέρει την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ
στην οθόνη της συσκευής σας και με ένα άγγιγμα είναι εφικτό να πλοηγηθείτε σε κάθε γωνιά της. Διπλό tap στην οθόνη αντιστοιχεί σε ένα κλικ
του mouse, ενώ μπορείτε να επιλέξετε (από την μπάρα στο κάτω μέρος),
αν αυτό θα είναι δεξί ή αριστερό κλικ!

Υπήρξαν σίγουρα στιγμές που ευχόσασταν να είχατε απομακρυσμένη πρόσβαση στον
υπολογιστή σας μέσω του κινητού… κυρίως όταν είστε κάπου έξω αλλά χρειάζεστε να δείτε ή
να στείλετε κάπου ένα αρχείο. Γίνεται με το TeamViewer!

7. Δυνατότητες για πιο έμπειρους

8. Διαθέσιμο και για επαγγελματική χρήση

Για αυτούς που ζητούν το κάτι παραπάνω, η εφαρμογή TeamViewer
επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου στον Η/Υ, μέσω του QWERTY
πληκτρολογίου του iPhone/iPad, ακόμα και την αναπαραγωγή
video από τον H/Y προς την οθόνη της συσκευής μας, αλλά και την
διεξαγωγή video συνομιλιών με φίλους ή συνεργάτες!

Το TeamViewer διατίθεται δωρεάν για προσωπική χρήση, για σύνδεση με φίλους ή συγγενείς και την πρόσβαση στους αντίστοιχους
υπολογιστές. Για επαγγελματική χρήση, θα πρέπει να πληρώσετε
εφάπαξ 499$ για να απολαμβάνετε εσείς και οι συνεργάτες σας άμεση απόκριση κατά τη σύνδεση στον εταιρικό server, 24ωρο support,
υποστήριξη για πολλές γλώσσες κ.λπ.
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USER GUIDE

Best anti-stress apps
Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος, χαλαρός και χωρίς άγχος στην
καθημερινότητά του; Οι περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε μια τέτοια καθημερινότητα, χωρίς όμως να είναι πάντα σίγουρο ότι θα καταφέρουμε
να την βρούμε. Οι εφαρμογές που ακολουθούν, αποτελούν ένα πρώτο
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προσφέροντας χαλάρωση, ηρεμία και
περιορισμό του stress μέσα σε λίγα λεπτά χρήσης!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Relax Melodies

Breathe2Relax

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Σχεδιασμένη να προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία
με τη βοήθεια ειδικά επιλεγμένων μελωδιών, η
συγκεκριμένη εφαρμογή
διαθέτει 48 χαλαρωτικές
(ambient) μελωδίες και
ήχους (από παφλασμό κυμάτων, μέχρι λευκό θόρυβο και ήχο του δάσους) που σίγουρα θα σας μεταφέρουν σε κατάσταση
χαλάρωσης και ηρεμίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι ασκήσεις αναπνοής αποτελούν την καλύτερη λύση
απέναντι σε κρίσεις πανικού,
σίγουρα θα το γνωρίζετε αυτό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή μετατρέπεται σε ψηφιακό βοηθό μας, δίνοντας
πληροφορίες για το πως
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασκήσεις αναπνοής κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού, έτσι
ώστε να την περιορίσουμε άμεσα, όπου και αν βρισκόμαστε.

Headspace

The Worry Box

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Εκτός από όλα τα προηγούμενα, ο διαλογισμός
αποτελεί μία ακόμα εξαιρετική λύση ενάντια στο
stress και το άγχος της
καθημερινότητας. Οι 10
πρώτες ημέρες χρήσης της
εφαρμογής προσφέρουν
10 λεπτά διαλογισμού
δωρεάν, ενώ μετά μπορείτε να κάνετε συνδρομή για ακόμα πιο πολύπλοκα είδη ψυχικής χαλάρωσης, μέσα από την εφαρμογή.

Δε θα ήταν τέλεια αν υπήρχε ένα
κουτί μέσα στο οποίο θα μπορούμε να «θάβουμε» όλα μας
τα άγχη και τι έγνοιες; Το Worry
Box κάνει αυτό ακριβώς, προσφέροντας τον ψηφιακό χώρο στον
οποίο μπορούμε να κρύβουμε
μια για πάντα άγχη, στρες, καταπίεση της καθημερινότητας
και μέσα από ειδικές θεραπείες
(με επιστημονικό υπόβαθρο) να
μας βοηθά να τα αντιμετωπίσουμε μόνιμα!
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Personal Zen

Sleep Cycle

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αποτελεί ένα από τα πρώτα
anti-stress παιχνίδια για το
iOS και σίγουρα καταφέρνει
το σκοπό του. Στόχος σας είναι
να εντοπίσετε σε μία όμορφη,
καταπράσινη κοιλάδα δύο αέρινες οντότητες: μία χαρούμενη
και μία νευριασμένη λίγο πριν
εξαφανιστούν στο έδαφος. Από
εκεί και μετά θα πρέπει να εντοπίσετε την πορεία τους, για να
φτάσετε όμως στην πλευρά της
χαρούμενης οντότητας πάντα!

Ο καλός καθημερινός ύπνος και μάλιστα αυτός που
ελέγχεται για τη σωστή διάρκειά του μπορεί να λύσει
πολλά από τα προβλήματα
του καθημερινού στρες. Η
εφαρμογή ελέγχει κάθε νύχτα το στιλ του ύπνου σας,
πόσες ώρες κοιμηθήκατε, πως και για πόση ώρα πέσατε σε βαθύ ύπνο.
Την επόμενη ημέρα σας ενημερώνει για το πως μπορείτε να βελτιώσετε
ακόμα περισσότερο τον τρόπο που κοιμάστε, με στόχο να έχετε μία ισορροπημένη καθημερινότητα.

7 Minute Workout

My Mood Tracker

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Η γυμναστική αποτελεί ίσως μία από
τις καλύτερες antistress ενασχολήσεις,
αφού «κλειδώνει»
κάθε αρνητική σκέψη και ωθεί τον άνθρωπο στην εξάσκηση, μέσω της οποίας
χαλαρώνει! Η συγκεκριμένη εφαρμογή βρίσκει τρόπους καθημερινά
για να σας προσφέρει 7 λεπτά εξάσκησης, όπου και αν βρίσκεστε:
στη δουλειά, στο δρόμο, στο σπίτι ή το αυτοκίνητο με σκοπό την
χαλάρωση και την εκτόνωση από την πίεση της καθημερινότητας.

Αξιόλογη εφαρμογή που κάνει αυτό
που λέει: σας βοηθά καθημερινά να
εντοπίζετε προβλήματα στην διάθεσή
σας, να βλέπετε αν
είστε χαρούμενος,
στεναχωρημένος ή
προβληματισμένος και στη συνέχεια δίνει τρόπους για να επανέλθετε
στην… ισορροπημένη σας κατάσταση. Κρατά και ιστορικό με το πως
συμπεριφέρεστε καθημερινά για να βλέπετε την εξέλιξή σας.

Plasticity

Happify

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αποτελεί μία από τις λίγες εφαρμογές
που σκοπό έχουν να εξομαλύνουν τις
αγχωτικές - πιεστικές καταστάσεις στο
γραφείο, μεταξύ συναδέλφων. Δίνει
πληροφορίες για πως μπορούμε να
συνεργαζόμαστε καλύτερα καθημερινά, πως να εντοπίσουμε τα κοινά
μας στοιχεία σαν ομάδα στη δουλειά
και πως θα δημιουργήσουμε ένα υγιές
εργασιακό περιβάλλον, χωρίς άγχος
ή πίεση, προς όφελός μας.

To 68% των χρηστών της εφαρμογής
δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο χαρούμενοι, 2 μήνες μετά τη χρήση της!
Πρόκειται για app που στοχεύει σε
όλα όσα μας κάνουν χαρούμενους
στη ζωή, δίνει συμβουλές για το πως
μπορούμε να ξεπεράσουμε τους
φόβους και το άγχος μας, ενώ προσφέρει μικρά παιχνίδια τα οποία έχουν
σκοπό να μας χαλαρώσουν και να μας
κάνουν -τι άλλο;- χαρούμενους!
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GREEK EVENTS

Έργο 40 εκατ. της Vodafone
για υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών
σύνδεσης με Νότιο Αιγαίο και Κέρκυρα

Εκτός από το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 500 εκατ.
ευρώ (2020 – 2024) η Vodafone Ελλάδος προχωρά παράλληλα
στην κατασκευή και πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους
610 χλμ. που θα συνδέσει την Αττική με Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο,
Νάξο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο και Κρήτη και ενός δεύτερου, μήκους
30 χλμ., που θα συνδέσει την ηπειρωτική χώρα με την Κέρκυρα.
Το επόμενο διάστημα οι επενδύσεις της Vodafone θα κατευθυνθούν
κυρίως σε υποδομές με επίκεντρο τα δίκτυα οπτικών ινών, το 5G,
το περιεχόμενο και τις τεχνολογικές υπηρεσίες νέας γενιάς για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία
ολοκλήρωσε το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2015 2019 ύψους 590 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αφορούσε και
τη δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών πανελλαδικά.
Συγκεκριμένα, έχουν αποπερατωθεί τα δίκτυα FTTH (οπτική ίνα
στο σπίτι) και FTTC (οπτική ίνα στα κτήρια) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ιωάννινα, Βέροια, Βόλο και Κοζάνη, παρέχοντας πρόσβαση
σε υψηλές ταχύτητες σε 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο
του 2020 και τα υπόλοιπα έργα κατασκευής δικτύων FTTH σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα τα οποία θα προσφέρουν νέες
δυνατότητες και απεριόριστη χωρητικότητα δικτύου σε ακόμη
100.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις των τριών μεγαλύτερων
ελληνικών πόλεων.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στο κινητό δίκτυο,
μέσα από τις οποίες προσφέρονται καινοτόμες υπηρεσίες όπως
το VoLTE και το VoWi-Fi, ενώ έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος
εκσυγχρονισμού των σταθμών βάσης που ανοίγει τον δρόμο για
τη χρήση των δικτύων 5G, μόλις το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων

καταστεί διαθέσιμο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης
υγείας τα αιτήματα των συνδρομητών για αναβάθμιση των
ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο αυξήθηκαν 50%.
Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του περασμένου
Μαρτίου ήταν 4,476 εκατ. με τα συμβόλαια να αποτελούν το 36,3%
του συνόλου της συνδρομητικής βάσης. Στη σταθερή τηλεφωνία
οι συνδρομητές ήταν 945 χιλ. έναντι 942 χιλ. που ήταν ένα χρόνο
πριν. Η χρήση των data κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης
(Ιανουάριος - Μάρτιος 2020) ήταν 18.788 ΤΒ από 18.329 το αμέσως
προηγούμενο τρίμηνο και 13.464 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισ χύος των μέτρου περιορισμού της
κυκλοφορίας με την εμφάνιση της πανδημίας, η Vodafone
κινητοποιήθηκε και υλοποίησε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης, που
είχε έξι τομείς: Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων,
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας για όλους, τη
διάθεση λύσεων για εργασία και εκπαίδευση από απόσταση,
τη συμπαράσταση σε επιχειρήσεις που πλήττονται, τη στήριξη
της κοινωνίας και διευκόλυνση της επικοινωνίας και ψυχαγωγίας
από το σπίτι καθώς τη συμβολή στην προσπάθεια της πολιτείας
για αντιμετώπιση της πανδημίας. Ενδεικτικά, στα πλαίσια του
προγράμματος #μαζί_συνε χίζουμε η Vodafone προσέφερε
στους πελάτες της δωρεάν χρόνο ομιλίας στις υπηρεσίες φωνής
στην σταθερή τηλεφωνία, data στο κινητό δίκτυο, τηλεοπτικό
περιεχόμενο, καινοτόμες εφαρμογές τηλεργασίας στις επιχειρήσεις,
αλλά και πακέτα επικοινωνίας και τηλεκπαίδευσης σε προνομιακές
τιμές. Ακόμη, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone στήριξε το έργο
νοσοκομείων αναφοράς με προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας
ενώ έθεσε στη διάθεση του συστήματος υγείας τις κινητές μονάδες
ιατρικού εξοπλισμού του προγράμματος Τηλεϊατρικής.
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Παρουσιάστηκε το Missing Alert App που
βοηθά στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων

Τη νέα καινοτόμα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, Missing Alert
App, που βοηθά ώστε όλοι να μπορούν να συμβάλλουν στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παρουσίασαν ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η
Cosmote, στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών (25/5), που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά.
Το Missing Alert app θα είναι σύντομα διαθέσιμο για το κοινό. Όποιος
επιθυμεί, θα μπορεί να το κατεβάσει στο κινητό του και να βοηθά στον
εντοπισμό αγνοουμένων στη χώρα μας:
• λαμβάνοντας ειδοποιήσεις στο κινητό του για τα περιστατικά εξαφάνισης στην περιοχή όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή,
• συμμετέχοντας στις έρευνες με την αποστολή πληροφοριών μέσω
chat,
• κινητοποιώντας και άλλους εθελοντές στην ίδια περιοχή, μέσω
social media.
Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να προστατεύσουν οικεία τους πρόσωπα, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης
(π.χ. λόγω άνοιας, νοητικής στέρησης), δηλώνοντας προληπτικά τα

στοιχεία τους -μέσω του app- ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αναγγελίας εξαφάνισης και έναρξης της έρευνας, σε περίπτωση που χρειαστεί.
Την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Missing Alert
App ανέλαβε η Cosmote. Από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του app,
με την μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευσή του σε θέματα εξαφάνισης.
Το Missing Alert App θα προστεθεί στα εργαλεία που ήδη διαθέτει «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» αλλά και οι θεσμικοί συναρμόδιοι φορείς
για την πρόληψη και διαχείριση κάθε περιστατικού εξαφάνισης.
Την εφαρμογή θα χειρίζεται η εξειδικευμένη ομάδα του Οργανισμού, η
οποία κάθε πληροφορία θα την διοχετεύει στους αρμόδιους, ώστε να
αξιολογείται και να αξιοποιείται στο μέγιστο, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του ατόμου που αναζητείται.
H Cosmote αξιοποιεί τη τεχνολογία και την καινοτομία ώστε να δημιουργεί λύσεις και εφαρμογές για έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Σε αυτό
το πλαίσιο, στηρίζει διαχρονικά το σημαντικό έργο του «Χαμόγελου του
Παιδιού», προσφέροντας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υποδομές και
τεχνολογικές λύσεις που διευκολύνουν το δύσκολο έργο του σωματείου για την φροντίδα των παιδιών και την αντιμετώπιση περιστατικών
εξαφάνισης στην Ελλάδα.
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EXIT

Πόσα “sub-brands” χωράει η αγορά;

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής, αργά ή γρήγορα δημιουργεί το δικό
του sub-brand, με σκοπό να στοχεύει ελαφρώς διαφορετικές κατηγορίες του αγοραστικού κοινού. Εν τέλει,
όμως οι διαφορές μεταξύ brand και sub-brand αποδεικνύονται ελάχιστες, ενώ και οι τιμές των προϊόντων τους
συγκλίνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κατά πόσο θεωρείτε αποδοτική την τακτική αυτή;

Τα sub-brands μπήκαν στη ζωή μας χάρη

λήθεια είναι πως τελευταία παρατηρούμε κά-

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς διαθέτει

στους Κινέζους κατασκευαστές, σε μια προ-

ποια sub-brands να χάνουν το χαρακτήρα

συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

σπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν το μερί-

τους, να κυκλοφορούν μοντέλα που μοιά-

διο αγοράς τους και να κερδίσουν μερικές, α-

ζουν αρκετά με αυτά του βασικού brand ή να

κόμη, πωλήσεις που δε μπορούσαν βασιζό-

ανεβαίνουν σε τιμές. Σίγουρα, πρέπει να υ-

Η πρακτική των sub-brands μπορεί να εί-

μενοι στο “πρωτεύον” brand. Η τακτική εί-

πάρξει προσοχή, ειδικά σε περιπτώσεις που

ναι σχετικά καινούργια στην κινητή τηλεφω-

ναι απλή: Δημιουργούμε ένα νέο brand, το

οι ομοιόητες είναι τέτοιες ώστε δεν υπάρχει

νία, όμως εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρό-

προωθούμε ως νεανικό και φρέσκο, στοχεύ-

λόγος να υπάρχουν τόσα παρόμοια μοντέλα

νια στην πληροφορική. Δεν ξέρω αν έχει κά-

ουμε αρχικά την αγορά 200-300 ευρώ και εν

στην αγορά, όμως υπάρχει και η αντίθετη ά-

ποια λογιστική ή άλλη χρησιμότητα, όμως

συνεχεία την αγορά 150-500 ευρώ και το α-

ποψη που υποστηρίζει πως το να έχουμε ε-

από την πλευρά του marketing μάλλον δεν

ποτέλεσμα είναι... ποιό; Ακόμα και αυτή τη

πιλογές ως καταναλωτές, ειδικά σε συσκευές

είναι η καλύτερη ιδέα. Όταν περνάς χρό-

στιγμή, κανείς δε μπορεί να το πει με σιγου-

που ισορροπούν τέλεια ανάμεσα σε specs,

νια για να φτιάξεις ένα αναγνωρίσιμο όνομα

ριά. Τα sub-brands συνεχίζουν να φυτρώ-

εμφάνιση και τιμή, μόνο θετικό μπορεί να θε-

στην αγορά, και ειδικά όταν αυτό από κάποιο

νουν σαν... μανιτάρια, πάντως, ποντάροντας

ωρηθεί.

σημείο και μετά θεωρείται επιτυχημένο, δεν

στη γνωστή αδυναμία του καταναλωτή. Δε-

Χριστίνα Κιτσάτη

Πέτρος Κυπραίος

το αγνοείς έτσι απλά, για να φτιάξεις ένα νέο.
Το οποίο θα γνωρίζουν μόνο οι δημοσιογρά-

λεάζοντάς τον με value for money προτάσεις και επιθετικό marketing. Σε βάθος χρό-

Τα sub-brands αδιαμφισβήτητα αποτελούν

φοι και τα στελέχη της αγοράς, γιατί ο τελι-

νου, πάντως, δύσκολα θα αποδώσει αυτή η

μια αγαπημένη τακτική των μεγάλων κατα-

κός χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να ακο-

τακτική...

σκευαστών. Από άποψη marketing δεν εί-

λουθεί την επιχειρηματική σου πορεία και τις

ναι κακή ιδέα, καθώς έτσι μπορούν να πιά-

στρατηγικές σου κινήσεις. Βλέποντας ένα «ά-

σουν ένα μεγαλύτερο κοινό, με διαφορετικά

γνωστο» brand, μπορεί μάλιστα να το προ-

Τα sub-brands από γνωστούς κατασκευαστές

ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει

σπεράσει εντελώς. Αν θέλεις να ξεχωρίσεις

ήταν εξ αρχής εξαιρετική ιδέα σαν σύλληψη,

χάσει το ενδιαφέρον του για το main brand.

μία σειρά συσκευών, απλά της δίνεις ένα χα-

με μερικές σούπερ προτάσεις να κερδίζουν

Παρόλα αυτά, μέσα σε ελαχιστό καιρό οι κα-

ρακτηριστικό προϊόντικό όνομα. Έτσι, και επι-

τους καταναλωτές λόγω του φοβερού value

ταναλωτές γνωρίζουν... περί τίνος πρόκει-

κοινωνείς στον πελάτη ότι πρόκειται για κάτι

for money. Με «όπλα» την online διανομή,

ται και είναι περισσότερο υποψιασμένοι (στη

συγκεκριμένα high/mid/low-range, και δια-

αλλά και κάποια δυνατά specs σε κατηγορίες

σημερινή digital εποχή άλλωστε τίποτα δεν

τηρείς τα οφέλη από το κύριο brand name

τιμής που δεν είχαμε ξαναδεί, σίγουρα δε θα

παραμένει «κρυφό»). Όποτε αυτή η τακτική

σου.

μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα. Η α-

μπορεί να αποδώσει, αλλά σίγουρα δεν έχει

Δημήτρης Σκιάννης
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