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EDITORIAL

c.nostis@smartpress.gr

«Καυτό»,
τηλεπικοινωνιακό
καλοκαίρι!
Λίγο πριν τα «μπάνια του λαού» ξεκινήσουν (στο βαθμό του
δυνατού, δεδομένων των συνθηκών), τείνουμε να επιστρέψουμε στην
κανονικότητα. Η... «καταπίεση» μηνών καραντίνας, επιχειρηματική,
εμπορική, καταναλωτική, εκτονώθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες,
προκαλώντας το απαραίτητο «σοκ» ώστε η αγορά ν’ αρχίσει να
επανέρχεται. Μετά το διάλειμμα του Αυγούστου ελπίζουμε οι ρυθμοί
να επανέλθουν σε κανονικές στροφές το φθινόπωρο, παρ’ όλες τις
απαισιόδοξες προβλέψεις για αναθέρμανση του προβλήματος.
Αναμφίβολα, μια από τις ειδήσεις που απασχόλησε ιδιαίτερα την
τεχνολογική επικαιρότητα τον τελευταίο μήνα, ήταν η (πιθανή) πρόθεση
της Apple να μη συμπεριλάβει φορτιστή στις συσκευασίες των επόμενων
iPhones. Φήμες θέλουν και τη Samsung να εφαρμόζει μια αντίστοιχη
τακτική σε ορισμένα μελλοντικά μοντέλα της, αν και τίποτα δεν είναι
σίγουρο ακόμη για καμία από τις δύο εταιρείες.
Το σκεπτικό είναι πως οι περισσότεροι χρήστες ήδη έχουν έναν φορτιστή
στο σπίτι τους και πιθανότατα της ίδιας εταιρείας, αφού σκοπεύουν να
αγοράσουν μια «διάδοχη» συσκευή της οικογένειας. Ωστόσο, ο κύριος
λόγος είναι το κόστος. Σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα κέρδη ανά
συσκευή, η «θυσία» του φορτιστή ίσως ακούγεται λογική. Αλλά για
ακόμη μια φορά, ο τελικός καταναλωτής πληρώνει τη «νύφη». Η Apple,
μάλιστα, έστειλε στους πελάτες της και ένα ερωτηματολόγιο, σε μια
προσπάθεια να μάθει τι κάνουν με τους παλιούς τους φορτιστές. «Όπου
υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», λέει το γνωστό ρητό. Μένει να
δούμε αν τα iPhone 12 που θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο, θα έχουν
στη συσκευασία φορτιστή, EarPods, και τα δύο ή... κανένα.
Όσο για τη Samsung, το Unpacked event της πλησιάζει γοργά. Εκτός
από τη σειρά Note 20, αυτό που όλοι περιμέναμε ήταν το Galaxy Fold
2, το νέο foldable των Κορεατών. Δυστυχώς, όμως, η συσκευή μάλλον
δεν είναι 100% έτοιμη και δύσκολα θα προλάβει την 5η του Αυγούστου
στην παρουσίαση. Αλλά μην ανησυχείτε. Θα δούμε πολλές, νέες
συσκευές από τη Samsung στο Unpacked! Ο έτερος Android “πόλος”,
η Huawei, συνεχίζει την προσπάθειά της να «μυήσει» τους χρήστες
στο AppGallery που αντικατέστησε το Play Store της Google στις νέες
της συσκευές (όπως και της Honor, φυσικά). Οι άνθρωποι της εταιρείας
αναφέρουν πως οι πωλήσεις είναι καλές, αν και σίγουρα το lockdown
δεν βοήθησε την κατάσταση. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε
μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.
Αλλά οι Κινέζοι έχουν ένα νέο «πονοκέφαλο», ο οποίος ακούει στο
όνομα «Ηνωμένο Βασίλειο». Στις 14 Ιουλίου ανακοινώθηκε η απόφαση
της κυβέρνησης να απαγορεύσει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
του UK να αγοράσουν νέο εξοπλισμό Huawei 5G μετά το τέλος του
2020, ενώ τους υποχρεώνει να αφαιρέσουν όλα τα Huawei 5G kit από

τα δίκτυά τους έως το 2027. «Απογοητευμένη» δήλωσε η εταιρεία,
επιρρίπτοντας ευθύνες στις ΗΠΑ και στις πιέσεις που ασκούν στις
υπόλοιπες χώρες της Δύσης, όσον αφορά στη συμμετοχή της Huawei
στα 5G δίκτυα. «Δυστυχώς, το μέλλον μας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει
πολιτικοποιηθεί, ως αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ και
όχι για λόγους ασφάλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά η εταιρεία, ενώ ο
υπουργός της αγγλικής κυβέρνησης είχε παραδεχθεί στο κοινοβούλιο
ότι απόλυτα ασφαλές δίκτυο δεν υπάρχει. Οπότε, αν τελικά κανένας
δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια γιατί πρέπει να χωρίζουμε τις εταιρείες
σε Α και Β κατηγορίας; Απλά, ο οικονομικός πόλεμος καλά κρατεί και
οι λομπίστες κάνουν χρυσές δουλειές… Το κακό είναι ότι μας θέλουν
όλους «αμερικανάκια»… Εντός συνόρων, πάντως, το Υπουργείο
συνεχίζει να παράγει έργο και να στηρίζει έμπρακτα την αγορά, σε
μια προσπάθεια για αντιμετώπιση της φετινής ύφεσης αλλά και με
μακροπρόθεσμους στόχους, την ενίσχυση των δεικτών, τη σύγκλιση
με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και την αναβάθμιση της ποιότητας
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, χωρίς αύξηση των τιμών. Στο
πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και το Ταμείο «Φαιστός». Πρόκειται για ένα
επενδυτικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση οικοσυστήματος εταιρειών,
με αποκλειστικό αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που θα «τρέχουν»
πάνω από τα δίκτυα 5G. Μάλιστα, η «παγκόσμια πρωτιά» στην
περίπτωση του «Φαιστός» είναι το ότι το Υπουργείο θα βάλει σαν αρχικό
κεφάλαιο μέρος των χρημάτων (το 25%) από τα έσοδα της δημοπρασίας
για τις συχνότητες της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους! Άλλο ένα 30% θα προέρχεται
από ιδιώτες και έτσι, αν το εγχείρημα στεφθεί από επιτυχία, θα είναι
η πρώτη φορά που μία δημοπρασία φάσματος θα έχει ανταποδοτικό
ρόλο. Έξυπνη η κίνηση, αν αναλογιστούμε ότι η αξία του 5G στην
Ελλάδα θα αργήσει να φανεί και άρα απαιτείται ένα αρχικό “boost” για
την εκκίνηση του οικοσυστήματος.
Τέλος, με επιτυχία διεξήχθη το 10o Mobile & Connected World 2020,
με τη μορφή 3D Hybrid Event (Physical - Interactive - Digital). Oι νέες
συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και το πως διαμορφώνεται η
νέα πραγματικότητα μέσω λύσεων hardware και software, αποτέλεσαν
τον κεντρικό άξονα του συνεδρίου, με το remote working να έχει την
«τιμητική» του, όντας η θεματική της 3ης ενότητας. Ένα τέτοιο event ήταν
εδώ και χρόνια στα πλάνα μας αλλά χρειάστηκε ο κορωνοϊός για να
λάβει σάρκα και οστά. Μερικές φορές χρειάζεται ένα μικρό «σπρώξιμο»
για να αλλάξουν τα πράγματα και είμαστε υπέρ των αλλαγών, καθώς
χωρίς αυτές, δεν θα είχαμε «μέλλον». Καλό καλοκαίρι!
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Κώστας Νόστης

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

H Lenovo «μεταφράζει»
τη γλώσσα των laptop στις ανάγκες μας!
www.lenovonews.gr
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Επιλογή προφίλ
Ο Wizard της Lenovo έχει 11
προδιαμορφωμένα «προφίλ» ώστε
να επιλέξετε αυτό που χαρακτηρίζει
περισσότερο τις ανάγκες σας!

Διαθέσιμο budget
Το διαθέσιμο budget είναι πάντα
ο κύριος παράγοντας επιλογής
προϊόντων. Έτσι, στη 2η ερώτηση
πρέπει να ορίσετε το πόσο... «βαθιά»
θα βάλετε το χέρι στην τσέπη!

Custom
Η επιλογή “custom” σας επιτρέπει
μεγαλύτερη ευελιξία, αν θεωρείτε οτι τα
υπόλοιπα προφίλ δε σας ταιριάζουν!

Laptop ή convertible;
Ο Wizard θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να
χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο σαν
laptop ή και σαν tablet, καθώς η Lenovo
διαθέτει πολλά convertibles στην γκάμα
της!
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σως ένα από τα πλέον "αιώνια"
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
όλοι οι χρήστες σε κάποια περίοδο
της ζωής τους, είναι το πως θα επιλέξουν το νέο τους laptop. Φυσικά,
υπάρχουν και οι "ψαγμένοι" που
ξέρουν ακριβώς τι θέλουν εκ των προτέρων,
όμως αυτοί είναι που συνήθως γίνονται και οι
αποδέκτες των ερωτήσεων των υπολοίπων:
"Θα μου βρεις laptop;", "τί επεξεργαστή
να έχει;", "πόση μνήμη;", "τί είναι SSD;"...
ερωτήσεις που ακούμε σχεδόν κάθε μέρα.
Για το λόγο αυτό η Lenovo δημιούργησε ένα
πολύ χρήσιμο online utility που κάνει τη δουλειά αυτή, αυτόματα! Είναι το Lenovo Laptop
Guide Wizard!
Ξεκινώντας το Wizard, απαντάτε σε λίγες
πολύ απλές ερωτήσεις. Είστε φοιτητής; Είστε
content creator στο YouTube/Instagram; Είστε
gamer; Θέλετε να τρέχετε απλές εφαρμογές
γραφείου; Και έπειτα, το budget σας, που
είναι πάντα η πιο σημαντική ερώτηση πριν
αρχίσουμε να ψάχνουμε για νέο laptop. Με
λίγα clicks απαντάτε στις ερωτήσεις και το
Wizard της Lenovo θα σας βγάλει το μοντέλο
ή τα μοντέλα που προτείνει για εσάς, με βάση
τις ανάγκες σας!
Ο wizard είναι ιδιαίτερα απλός και θα σας
οδηγεί βήμα-βήμα, όσο αρχάριος και αν είστε.
Μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιον πιο απλό
τρόπο για να επιλέξετε το επόμενο laptop
σας; Και φυσικά με την εγγύηση της Lenovo,
που σας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή
ποικιλία λύσεων για κάθε απαίτηση και για
όλους: Από τον πιο αρχάριο έως τον πιο
έμπειρο χρήστη υπολογιστή.
Μπείτε στο www.lenovonews.gr/laptopguide-wizard και κάντε τα πάντα με μερικά
κλικ!

HOT SPOT

Snapdragon 865+
Ακόμα πιο ισχυρό!
Η Qualcomm παρουσίασε επίσημα της νέα της
ναυαρχίδα, το Snapdragon 865+, το πρώτο mobile
chipset που ξεπερνά τον χρονισμό των 3GHz.
Το 865+ έχει συχνότητα λειτουργίας CPU στα 3,1GHz,
αυξημένη κατά 10% σε σχέση με του απλού SD865.
Οι πυρήνες παραμένουν οι ίδιοι (Kryo 585) όπως και
οι άλλοι 3 «μεγάλοι» πυρήνες, με την ίδια συχνότητα
λειτουργίας (2,42GHz).
Το 865+ υποστηρίζει 144Hz ρυθμό ανανέωσης
οθόνης, όπως άλλωστε και το μικρότερο αδερφάκι του. Ωστόσο, η Adreno 650 GPU του έχει επίσης υψηλότερη συχνότητα
λειτουργίας, έτσι και τα framerates στα games είναι υψηλότερα. Το νέο chipset υποστηρίζει, επιπλέον, Wi-Fi 6E (6GHz) για
ταχύτητες έως 3,2Gbps και latency κάτω από 3ms. Υποστηρίζει και Bluetooth 5.2 με aptX Adaptive για 96KHz ήχο και Dual
Bluetooth Antenna.
Μαζί με το SD865+ έρχεται και το γνωστό X55 modem της Qualcomm για 5G συνδεσιμότητα (τόσο sub-6GHz όσο και
mmWave). Ο ISP και ο DSP παραμένουν οι ίδιοι (Spectra 480 και Hexagon 698 αντίστοιχα), όπως και η δυνατότητα φόρτισης
(Quick Charge 4.0+ με AI). Το SD865+ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά πιθανότατα στο Asus ROG Phone 3 και στο Lenovo
Legion, τα οποία θα παρουσιαστούν εντός του Ιουλίου.
.

OM-D webcam
Κάντε την κάμερά σας webcam!
Αν και η Olympus δεν βρίσκεται στη καλύτερη περίοδο της μακρόχρονης πορείας
της (τουλάχιστον στον τομέα των digital cameras), καθώς πρόσφατα πήρε την
απόφαση να εγκαταλείψει την αγορά των ψηφιακών καμερών. Ωστόσο, αυτό δε
σημαίνει ότι θα σταματήσει και το support στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα της, για
αυτό και η Olympus πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα πολύ χρήσιμο application, το
οποίο ονομάζεται OM-D Webcam και το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη
να μετατρέψει την Olympus κάμερα του σε μια πλήρως λειτουργική webcam!
Αναμφίβολα, αυτή πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή, από τη στιγμή
που λόγω πανδημίας COVID-19 οι web conferencing εφαρμογές (όπως είναι για
παράδειγμα το Zoom και το Skype) γνωρίζουν πραγματικά τεράστια άνοδο! Αυτή τη
στιγμή, το πολύ χρήσιμο αυτό πρόγραμμα είναι συμβατό με συγκεκριμένα μοντέλα
(OM-D E-M1X, OM-D E-M1, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1 Mark III και OM-D
E-M5 Mark II) και αφορά αποκλειστικά Windows PCs (δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν
μπορεί να τρέξει σε macOS). Η Olympus βέβαια δεν είναι η μοναδική εταιρεία από
τον χώρο των digital cameras, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στους χρήστες
των προϊόντων της, καθώς το ίδιο έχει κάνει και η Canon, αλλά και η Panasonic.
Περισσότερα για αυτή την εξαιρετικά χρήσιμη εφαρμογή μπορείτε να δείτε στο
getolympus.com.
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To Huawei Mate Xs ήρθε στην Ελλάδα
Το foldable της Huawei στα ελληνικά «ράφια»!
Το HUAWEI Mate Xs ήρθε, επιτέλους, στα ελληνικά καταστήματα και προσφέρει πραγματική εμπειρία FullView, καθώς διαθέτει
8-ιντση οθόνη που με ειδικό μηχανισμό μπορεί να αναδιπλωθεί. Ο σχεδιασμός του (Falcon Wing design) θυμίζει πραγματικά
άνοιγμα φτερών και ο μηχανισμός αναδίπλωσης διαθέτει πάνω από 100 ειδικούς συνδέσμους οι οποίοι συνεργάζονται τέλεια
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη εμπειρία του χρήστη όταν περνάει από τη μία λειτουργία στην άλλη.
Διπλωμένο, το HUAWEI Mate Xs έχει τη μορφή ενός smartphone με διπλή οθόνη, την κύρια οθόνη 6,6 ιντσών και την
δευτερεύουσα οθόνη 6,38 ιντσών. Σε πλήρη έκταση, το smartphone μεταμορφώνεται σε ένα πραγματικά ασυναγώνιστo
tablet 8 ιντσών για χρήση σε κάθε περίσταση.Η συσκευή διαθέτει ειδικό σύστημα ψύξης (Flying Fish Fin), σχεδιασμένο ειδικά
για τις ανάγκες των αναδιπλούμενων συσκευών. Έχοντας στον πυρήνα του τον Kirin 990 5G, το Mate Xs επωφελείται από
την αξεπέραστη ισχύ του προηγμένου chipset της Huawei. Το SoC περιλαμβάνει έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή με δύο
προσαρμοσμένους πυρήνες Cortex-A76, δύο μεγάλους πυρήνες Cortex-A76 και τέσσερις μικρούς πυρήνες Cortex-A55,
που λειτουργούν στα 2,86GHz. Το Kirin 990 5G SoC περιλαμβάνει ενσωματωμένο μόντεμ 5G, για μέγιστη απόδοση και
συνδεσιμότητα 5G, που εξασφαλίζει καλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερη παραγωγή θερμότητας. Υποστηρίζει 2G, 3G, 4G,
καθώς και 5G NSA και SA. Το SoC υποστηρίζει το πλήρες φάσμα 5G καθώς και 5G + 4G Dual SIM Dual Standby, για ξένοιαστες
μετακινήσεις. Τοποθετημένο σε κατακόρυφη διάταξη κατά μήκος του sidebar, το τετρακάμερο σύστημα SuperSensing Leica
Quad Camera διαθέτει κύρια κάμερα 40MP (ευρυγώνια, f / 1.8), κάμερα εξαιρετικά ευρείας γωνίας 16MP (f / 2.2), κάμερα με
τηλεφακό 8MP τηλεφακού (f / 2.4, OIS) και κάμερα ανίχνευσης βάθους 3D. Το σύστημα κάμερας συνδυάζει τις λειτουργίες OIS
και AI Image Stabilization για εξαιρετικά σταθερές λήψεις και υβριδικό ζουμ έως και 30Χ. Το σύστημα κάμερας υποστηρίζει
επίσης μέχρι και ISO 204800 για τη λήψη απίστευτων φωτογραφιών σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού.
Επιπλέον, αναστρέφοντας απλώς το HUAWEI Mate Xs, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δευτερεύουσα οθόνη
για λήψεις selfie. Το αναδιπλούμενο τηλέφωνο λόγω κατασκευής υποστηρίζει λειτουργία Multi-Window, που επιτρέπει σε
δύο εφαρμογές να εμφανίζονται στην οθόνη η μία δίπλα στην άλλη και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κείμενο, εικόνες και
έγγραφα μπορούν να μεταφερθούν πανεύκολα από τη μία εφαρμογή στην άλλη, με drag & drop (μεταφορά & απόθεση).
Το HUAWEI Mate Xs τρέχει με το Android Open Source λειτουργικό σύστημα EMUI10.0.1. Έτσι, υποστηρίζει και τα Multi-screen
Collaboration αλλά και Huawei Share OneHop. Ενσωματώνει το ανανεωμένο HUAWEI AppGallery, την επίσημη πλατφόρμα
εφαρμογών της Huawei, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες εφαρμογές, τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο.
To Huawei Mate XS είναι διαθέσιμο στα δίκτυα καταστημάτων Cosmote / ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, Public, ΠΛΑΙΣΙΟ και
Mediamarkt.

Ανθεκτική αναδίπλωση

Κατασκευασμένος από ρευστό
μέταλλο με βάση το ζιρκόνιο, ο
μηχανισμός αναδίπλωσης είναι
εντυπωσιακά ανθεκτικός, πράγμα που
επιτρέπει αναδίπλωση 180 μοιρών.

2 σε 1

Η οθόνη του Mate Xs
μπορεί να είναι 6,6 wide ή
8 “square”, ανάλογα με τις
ανάγκες σας ανά πάσα στιγμή.
Και η δευτερεύουσα οθόνη
των 6,38” βοηθά σημαντικά το
multi-tasking!
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HOT SPOT

Αυτονομία

Όταν είναι πλήρως φορτισμένα, και
τα δύο μοντέλα παρέχουν έξι ώρες
χρήσης, ενώ με τη θήκη UVnano ο
χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει
τρεις πλήρεις φορτίσεις και η εμπειρία
ακρόασης να διαρκέσει συνολικά για
18 ώρες.

Noise
cancellation

Η απομόνωση ήχου
αποκλείει το μεγαλύτερο
μέρος των ενοχλητικών
εξωτερικών ήχων ενώ το
Ambient Sound Mode
επιτρέπει στον χρήστη
να ακούει τι γίνεται γύρω
του με το πάτημα ενός
κουμπιού.

LG Tone Free
Ο ήχος σε άλλη διάσταση!
Η LG παρουσιάζει δύο νέα μοντέλα ασύρματων ακουστικών LG TONE Free, το HBS-FN6 και το HBS-FN4, τα οποία χαρίζουν
μια μοναδικά ρεαλιστική εμπειρία ήχου, χάρη στην τεχνολογία της Meridian Audio. To LG HBS-FN6, διαθέτει την πρωτοποριακή
θήκη UVnano, η οποία εξουδετερώνει βακτήρια από τα ακουστικά, όσο αυτά φορτίζουν. Επιπλέον, ο νέος σχεδιασμός τους,
προσφέρει ακόμα πιο άνετη εφαρμογή και είναι διαθέσιμα σε δύο χρώματα: Ματ Stylish Black και γυαλιστερό Modern White.
Mε τα νέα ακουστικά ο ήχος περνάει σε άλλη διάσταση, αφού διαθέτουν HSP (Ηeadphone Spatial Processing), μια τεχνολογία
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Digital Signal Proccessing -DSP), που τελειοποιεί για πάνω από 25 χρόνια η Meridian,
ο μακροχρόνιος συνεργάτης της LG για την παροχή αξεπέραστου ήχου. To DSP, όχι μόνο αναπαράγει ρεαλιστικό ήχο που
προσομοιώνει την εμπειρία ακρόασης με αυτή των πραγματικών μεγάφωνων, αλλά επιπλέον αποδίδει τις φωνητικές ερμηνείες με
εκπληκτική καθαρότητα, παρέχοντας στον ακροατή εξαιρετικό ηχητικό αποτέλεσμα.
Τα δύο νέα μοντέλα TONE Free της LG διαθέτουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις ήχου ΕQ από την Meridian, προσφέροντας 4
διαφορετικές λειτουργίες για άψογη εμπειρία ήχου προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις κάθε χρήστη. H λειτουργία Natural, παρέχει
ισορροπημένο φυσικό ήχο, η Immersive δίνει την αίσθηση στον ακροατή ότι βυθίζεται μέσα στον ήχο, η Bass Boost ενισχύει την
ένταση ενώ η Treble Boost αναδεικνύει ακόμα πιο καθαρά τις φωνητικές ερμηνείες.
Ακόμη, το μοντέλο HBS-FN6 περιλαμβάνει την καινοτόμα θήκη φόρτισης της LG UVnano που προσφέρει προστατευμένη
αποθήκευση, χωρίς προβλήματα φόρτισης και βελτιωμένη υγιεινή. Χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο υπεριώδες φως, η
λεπτή θήκη της LG εξαλείφει το 99,9% των βακτηρίων E. coli και S. aureus από το υποαλλεργικό τζελ σιλικόνης και το εσωτερικό
πλέγμα των ακουστικών. Η συμπαγής θήκη φόρτισης παρέχει έως και μία ώρα χρόνου ακρόασης μετά από φόρτιση πέντε λεπτών.
Tα νέα LG TONE Free, είναι ακόμα πιο εύχρηστα και ανθεκτικά (και δύο μοντέλα έχουν αξιολογηθεί ως IPX4) που παρέχοντας
προστασία από το νερό, τη βροχή και τον ιδρώτα κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Το HBS-FN6 και το HBS-FN4 έχουν επίσης
λειτουργία Φωνητικής Εντολής (Voice Command) για εύκολη πρόσβαση στο Google Assistant και τη Siri μέσω του συνδεδεμένου
smartphone. Οι έξυπνες εντολές αφής, που είναι ενσωματωμένες σε κάθε ακουστικό, επιτρέπουν στον ακροατή να παίζει, να
διακόπτει, να παραλείπει και να ελέγχει το επίπεδο έντασης χωρίς να χρησιμοποιεί το κινητό του.
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HOT SPOT

Creative SXFI Trio
Με τεχνολογία Super X-Fi!
Η Creative Technology ανέβασε και πάλι πολύ ψηλά τον πήχη, καθώς ανακοίνωσε πρόσφατα το λανσάρισμα των Creative SXFI
TRIO, των triple-driver USB-C in-ear ακουστικών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ολογραφικό ήχο υψηλής ποιότητας με
άνεση, σε χρήστες τηλεφώνων Android, υπολογιστών και laptop.
Διαθέτοντας την τελευταία τεχνολογία Super X-Fi Gen2, οι χρήστες μπορούν να περιμένουν από τα Creative SXFI TRIO
μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξατομίκευση και μια καλύτερη εμπειρία ήχου. Τα Creative SXFI TRIO τροφοδοτούνται από το
ίδιο σύστημα triple-driver όπως και τα αναμενόμενα Aurvana Trio, έχουν προσαρμοσμένο καλώδιο Kevlar USB-C και είναι
κατασκευασμένα για να υπερβούν κάθε προσδοκία με ισορροπημένο, ακριβή και φυσικό, ψηφιακό ήχο για χρήστες εν κινήσει.
Τα SXFI TRIO προσφέρουν καθαρό ψηφιακό ήχο και εξαιρετική απόδοση που υποστηρίζεται από ένα ενσωματωμένο, υβριδικό
σύστημα triple-driver. Κάθε ένας από τους τρεις οδηγούς (δύο οδηγοί οπλισμού ακριβείας για λεπτομερή μεσαία και υψηλά
επίπεδα και ένας bio-cellulose οδηγός για ισχυρά αλλά καθαρά μπάσα) παίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μέγιστης
πιστότητας ήχου. Με απόδοση έως 100 dB SNR και 0,008% IMD, τα SXFI TRIO προσφέρουν στους χρήστες εξαιρετική ευκρίνεια
ήχου με ισορροπημένο και ακριβή ήχο σε φυσικό περιβάλλον.
Με περίπλοκο σχεδιασμό και κατασκευή τα SXFI TRIO διαθέτουν ένα ειδικά σχεδιασμένο, ενισχυμένο καλώδιο Kevlar
εξαιρετικής αντοχής τυλιγμένο σε ασπίδα αλουμινίου και χαλκού. Η γενικά ανώτερη ποιότητά τους τα καθιστούν ιδανικά για
χρήστες κινητών συσκευών εν κινήσει.
Η αφρόκρεμα βέβαια των χαρακτηριστικών τους δεν είναι άλλη από την εξαιρετικά αναγνωρισμένη τεχνολογία Super X-Fi, η
οποία ενσωματώνεται μέσω ενός συνδεδεμένου SXFI WIRE, το οποίο είναι κατά 40% μια μικρότερη έκδοση του SXFI AMP, του
πρώτου προϊόντος με τεχνολογία Super X-Fi. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν ολογραφικό, εξατομικευμένο ήχο που είναι
για φυσική εμπειρία surround, ο οποίος μπορεί να ανταγωνιστεί ένα σύστημα ήχου surround υψηλής ποιότητας 7.1.
Τα διαγώνια ακουστικά SXFI TRIO είναι περίπλοκα σχεδιασμένα και ρυθμισμένα για άνεση μεγάλης διάρκειας και έρχονται με 6
ζεύγη διαφορετικών μεγεθών ακρών σιλικόνης, οπότε θα είναι εύκολο να βρείτε την τέλεια εφαρμογή.
Τα SXFI TRIO αναμένονται στην Ελλάδα στο τέλος Ιουλίου στην τιμή των 129,99€.

Άνετη χρήση

Τα SXFI Trio είναι εξαιρετικά
για μεγάλης διάρκειας
κλήσεις, όπου η χωροποίηση
της τεχνολογίας Super X-Fi
εξαλείφει την κόπωση που
δημιουργούν τα συμβατικά
ακουστικά.

Ανθεκτικότητα

Τα ακουστικά της Creative διαθέτουν
ένα ειδικά σχεδιασμένο, ενισχυμένο
καλώδιο Kevlar εξαιρετικής αντοχής
τυλιγμένο σε ασπίδα αλουμινίου και
χαλκού, έτσι είναι ιδανικά για χρήστες
κινητών συσκευών εν κινήσει.
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PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,22” IPS, 720x1520 pixels

ALCATEL
1S 2020

		

CPU
MediaTek Helio P22
CAMERA
13+5+2MP triple camera, 5MP
selfie camera
RAM
3GB
STORAGE
32GB
OS
Android 10
TIMH
€119

VALUE

FOR MONEY!

STRONG

POINT
Αυτονομία

Η μπαταρία των 4.000mAh προσφέρει
άνετα μια μέρα αυτονομίας στο μοντέλο
της Alcatel και θα... ξεχάσετε τι εστί
«φορτιστής!

εταξύ των smartphones που παρουσίασε φέτος η Alcatel, από
την πρώτη στιγμή ξεχώρισε το
Alcatel 1S 2020 ως η συσκευή
με το μεγαλύτερο value for money που θα
είχε τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στην entrylevel αγορά. Και εν τέλει, επιβεβαιωθήκαμε!

Μ

Το Alcatel 1S 2020 διαθέτει οθόνη 6,22”
FullView IPS με 19:9 aspect ratio και HD+
ανάλυση, η οποία προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία θέασης και gaming αλλά ταυτόχρονα
επιτρέπει στη συσκευή να διατηρεί compact
διαστάσεις και τη δυνατότητα χρήσης με το
ένα χέρι, ενώ το βάρος της δε ξεπερνά τα
165 γραμμάρια. Το 2.5D κυρτό γυαλί που
καλύπτει την οθόνη είναι συμβατό με vertical
polarized γυαλιά ηλίου για άνετη χρήση,
ενώ στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε
hardware που θα ικανοποιήσει άνετα τις ανάγκες του απλού χρήστη: 3GB RAM, 32GB
αποθηκευτικού χώρου (επεκτάσιμου μέσω
microSD) και έναν Helio P22 της MediaTek
που προσφέρει υψηλές επιδόσεις.
Η συσκευή υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα και WiFi hotspot δυνατότητα, έχει Bluetooth 5.0 με
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A2DP και LE, FM ραδιόφωνο,μπορεί να δεχθεί
2 κάρτες nano-SIM και το audio jack σας επιτρέπει να συνδέσετε όποια ακουστικά θέλετε
σε αυτήν, ώστε να απολαύσετε την αγαπημένη
σας μουσική ή κάποιο σταθμό.
Έμφαση έχει δοθεί στο κομμάτι της φωτογραφίας με μια 13MP camera στο πίσω μέρος, συν
μια δευτερεύουσα 5MP depth camera και μια
2 MP macro camera μαζί με LED flash. Η triple
camera του Alcatel 1S 2020 επιτρέπει λήψη
FullHD video, portrait φωτογραφιών με bokeh
εφέ, HDR και διαθέτει beautification mode,
ενώ το μεγάλο διάφραγμα f/1.8 εξασφαλίζει
υψηλή ποιότητα ακόμα και με σκοτεινό περιβάλλον. Όσο για τη selfie κάμερα των 5MP,
δυστυχώς δεν έχει δικό της LED flash όπως
συνέβαινε στο Alcatel 1S 2019 καθώς βρίσκεται μέσα σε notch-σταγόνα, αλλά επιτυγχάνει
ικανοποητικές λήψεις. Τέλος, το Alcatel 1S
2020 διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος για μεγαλύτερη
ασφάλεια των δεδομένων σας και γρήγορο
ξεκλείδωμα, ενώ η μπαταρία του προσφέρει
άνετα μια μέρα χρήση με την χωρητικότητα
των 4.000mAh.

PREVIEW

HUAWEI

		

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
CPU
CAMERA
RAM
STORAGE
OS
TIMH
€129

ΑΠΌΛΥΤΗ
«ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ»!

STRONG

POINT

Noise cancellation
Τα τρία μικρόφωνα των Freebuds 3i
επιτυγχάνουν στην απομόνωση των αυτιών
σας από το περιβάλλον χάρη στο active
noise cancellation!.

α νέα Huawei Freebuds 3i έρχονται σε λευκό χρώμα, με τη θήκη
φόρτισής τους να είναι αρκετά
ποιοτική, με glossy φινίρισμα.
Στο πίσω μέρος βρίσκεται η USB Type-C θύρα
για τη φόρτιση της θήκης και το μοναδικό
πλήκτρο, που μετά το πρώτο pairing, μάλλον
δε θα ξαναχρησιμοποιήσετε ποτέ. Ανοίγοντας το “κουτάκι” αποκαλύπτονται τα buds
τα οποία εφαρμόζουν άψογα στις υποδοχές
τους και τοποθετούνται πανεύκολα χάρη στο
σύστημα μαγνητών, όταν τις πλησιάζουν. Το
κάθε bud ζυγίζει σχεδόν 5,5 γραμμάρια και η
θήκη ζυγίζει σχεδόν 50 γραμμάρια, ενώ πάνω
στα buds υπάρχουν τα ειδικά πινάκια για τη
φόρτιση. Ένα μικρόφωνο υπάρχει στο κάτω
μέρος εκάστου bud και ένα δευτερεύον κοντά
στην εξωτερική πλευρά τους, ενώ ένα τρίτο
στο εσωτερικό δημιουργεί το “τρίγωνο” που
αναγνωρίζει ιδανικά τη φωνή σας και παρέχει
noise cancellation. Στην εσωτερική μεριά των
buds, ανάμεσα στα pins φόρτισης, υπάρχει
ένας αισθητήρας εγγύτητας (υπέρυθρης ακτινοβολίας) ώστε τα ακουστικά να ξέρουν πότε
τα φοράτε και πότε όχι. Πλήκτρα δεν έχουν,
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορείτε να
πραγματοποιήσετε ενέργειες μέσω των buds.

Τ
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Με double tap στην εξωτερική μεριά του bud
ξεκινά/σταματά η αναπαραγωγή μουσικής και
απαντάτε σε μια κλήση ή την τερματίζετε, ενώ
μπορείτε να ρυθμίσετε το touch area μέσω του
app της Huawei ώστε το tap στο αριστερό bud
να εκτελεί διαφορετική εντολή απ’ ό,τι το δεξί.
Τα πρώτο κύριο χαρακτηριστικό τους είναι
το noise reduction. Ακόμα και ενώ τρέχετε ή
αν είστε σε «κόντρα άνεμο» ο συνομιλητής
μπορεί να σας ακούσει, χάρη στα 3 μικρόφωνα που αναγνωρίζουν τη φωνή σας όσο
το δυνατόν καλύτερα. Δεύτερον, το noise
cancellation. Εν ολίγοις, το ακουστικό λαμβάνει τις συχνότητες των ήχων του περιβάλλοντος
και παράγει “αντίστροφες” συχνότητες μέσα
στο αυτί, ουσιαστικά ακυρώνοντας τους θορύβους με ένταση έως και 32db. Έτσι, μπορείτε
να απολαμβάνετε σχεδόν απόλυτη ησυχία σε
ένα γραφείο με αρκετά άτομα, να ακούτε πολύ
πιο καθαρά τη μουσική σας χωρίς θόρυβο από
το περιβάλλον, να έχετε την… ησυχία σας μέσα σε κάποιο ΜΜΜ κ.λπ. Όσον αφορά στην
αυτονομία τους, αγγίζει τις 3,5 ώρες , επαναφορτίζονται σε 1 ώρα μέσα στη θήκη τους ενώ
συνολικά, μαζί με τη μπαταρία της θήκης τους,
αγγίζει τις 14,5 ώρες και η φόρτιση της θήκης
απαιτεί 2 ώρες περίπου (5 Watts φόρτιση).

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.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
10,1” IPS, 1920x1200 pixels

PANASONIC
ΤΟUGHBOOK A3

CPU
Qualcomm Snapdragon 660
CAMERA
8MP camera, 5MP selfie camera
RAM
4GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 9
TIMH
€1.300

DIE HARD

TABLET!
Panasonic εδώ και χρόνια κυκλοφορεί μια πολύ ιδιαίτερη
σειρά από tablet που εντάσσονται στην ενισχυμένη και υπερανθεκτική rugged κατηγορία (κοινώς είναι...
άφθαρτα). Πρόσφατα η σειρά Toughbook
(όνομα και πράγμα) απέκτησε το νέο μέλος
της, το οποίο πρόκειται για το A3, ένα Android
tablet, το οποίο όπως μπορείτε να φανταστείτε είναι γεννημένο για τα… δύσκολα και
απευθύνεται όπως μπορείτε να φανταστείτε
σε ένα πολύ ειδικό κοινό, όπως είναι για παράδειγμα στρατιωτικό και υγειονομικό προσωπικό και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών
που αναζητούν ένα tablet που σχεδιάστηκε
για να αντέχει στα… πάντα. Διαθέτοντας LCD
οθόνη στις 10.1 ίντσες (ανάλυση 1920x1200
pixels) με 800 nits φωτεινότητας, έρχεται με
εναλλάξιμες μπαταρίες, stylus, dual-SIM,
αλλά και κανονικές USB-A και USB Type-C
ports. Φυσικά όταν έρχεται η συζήτηση στο
θέμα της αντοχής, εδώ το Toughbook A3 σί-

Η

STRONG

POINT
Αντοχή

Περιττό να αναφέρουμε ότι το
μεγάλο «ατού» του Toughbook A3
είναι η απίστευτη αντοχή του σε κάθε
πιθανή κακουχία!
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γουρα μπορεί να καλύψει ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς, καθώς έρχεται με πιστοποίηση
IP65, αντοχή στη σκόνη, ενώ συμφωνεί με το
MIL-STD-810H πρότυπο αντοχής. Επιπλέον,
διαθέτει και ειδικό software, όπως είναι για
παράδειγμα το Panasonic Compass, το οποίο
προσφέρει μια σειρά από εργαλεία διαχείρισης, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα
Snapdragon 660 chipset, με 4GB RAM και
64GB αποθηκευτικού χώρου (που μπορούν
να επεκταθούν μέσω της θύρας microSD).
Όσον αφορά το λειτουργικό του σύστημα,
το Toughbook A3 έρχεται με Android 9 Pie,
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτονομία του
εάν χρησιμοποιηθούν οι ειδικές μπαταρίες της
Panasonic μπορείτε να φτάσει ακόμη και τις 15
ώρες με μία μόνο φόρτιση.
Όσο για την τιμή του, το Toughbook A3 θα
κοστίζει περί τα... 1.300 ευρώ, όταν κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σίγουρα ένα ακριβό tablet που απευθύνεται
σε μια ιδιαίτερα “niche” αγορά!

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,4” IPS,1080x2400 pixels

SAMSUNG 				
GALAXY A31

		

CPU
MediaTek Helio P65
CAMERA
48+8+5+5MP quad camera,
20MP selfie camera
RAM
4GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€299 (εκτιμώμενη)

ΚΟΜΨΌ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΑΤΟ!

STRONG

POINT
Κάμερα

Η τετραπλή κάμερα του Galaxy A31
με τον 48MP κύριο αισθητήρα και τους
τρεις που την πλαισιώνουν, θα καλύψει
κάθε ανάγκη του μέσου χρήστη για
λήψη φωτογραφιών και βίντεο!

Samsung Electronics παρουσίασε
το νέο Galaxy A31 smartphone,
που διαθέτει τετραπλή κάμερα
πολλαπλών χρήσεων, καθηλωτική Infinity-U οθόνη και ισχυρή μπαταρία 5.000
mAh, και φέρνει ενισχυμένες λειτουργίες και
καινοτομίες στη δημοφιλή σειρά συσκευών
Galaxy A. Για τη σειρά Galaxy A, η σχέση αξίας-τιμής αποτελούσε πάντα απόλυτη προτεραιότητα. Το Galaxy A31 το αποδεικνύει
στην πράξη, καθώς προσφέρει προηγμένες
λειτουργίες, σε προσιτή τιμή.Το Galaxy A31
διαθέτει μεγάλη 6.4’’ Infinity-U οθόνη για
συναρπαστική εμπειρία θέασης. Ο χρήστης
μπορεί να απολαύσει από άκρη σε άκρη, χάρη
στην ευρεία αναλογία οθόνης, περιεχόμενο
και προηγμένη εμπειρία gaming σε ποιότητα
FHD+ Super AMOLED. Με πάχος μόλις 8,6
χιλιοστά, η συσκευή προσφέρει άνετη λαβή.
Η κύρια κάμερα 48MP του Galaxy A31 εξασφαλίζει καταγραφή εικόνων και βίντεο σε
υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια. Η απόλυτη
8MP Ultra Wide κάμερα, με οπτικό πεδίο 123
μοιρών, επιτρέπει στους χρήστες να αποτυπώσουν ακόμη περισσότερο περιεχόμενο. Η
5MP Macro κάμερα είναι ιδανική για κοντινές

Η
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λήψεις αντικειμένων με φυσική θόλωση του
παρασκηνίου, ενώ η 5MP Depth κάμερα βοηθά
να ξεχωρίσουν τα αντικείμενα και πρόσωπα της
επιλογής του χρήστη, με τη λειτουργία εστίασης
Live Focus. Η ισχυρή μπαταρία 5.000 mAh δίνει
τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαύσουν
μια δημιουργική και έντονη καθημερινότητα.
Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον ισχύς,
με τη λειτουργία ταχείας φόρτισης 15W, μόλις
30 λεπτά αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας ολόκληρης ημέρας. Το Galaxy A31
ενσωματώνει έναν προηγμένο οκταπύρηνο
επεξεργαστή, 4GB RAM και τεχνολογία Game
Booster που βασίζεται σε λειτουργίες τεχνητής
νοημοσύνης. Επιπλέον, διαθέτει 64GB εσωτερική μνήμη και μέγιστη επεκτάσιμη χωρητικότητα
αποθήκευσης έως και 512GB. Έτσι, οι χρήστες
μπορούν να κατεβάζουν περισσότερα και να
σβήνουν λιγότερα. Το Samsung Knox είναι ενσωματωμένο στον εξοπλισμό και το λογισμικό
του A31, προστατεύοντας τη συσκευή από τη
στιγμή που ενεργοποιείται. Ο αισθητήρας δαχτυλικού αποτυπώματος στην οθόνη παρέχει
βιομετρική ταυτοποίηση υψηλής τεχνολογίας,
εξασφαλίζοντας στον χρήστη ξεκλείδωμα με
ένα μόνο άγγιγμα.

powered by

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
10,8” IPS 2560x1600 pixels
CPU
Kirin 990
CAMERA
13MP camera, 8MP selfie
camera
RAM
6GB RAM
STORAGE
128GB, NM card
OS
Android 10 με HMS
TIMH
€849

ΤΟ ΑΠΌΛΥΤΟ

ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ “ON-THE-GO”
ΧΡΉΣΤΗ!

HUAWEI
MATEPAD PRO
ίδαμε αρκετά νέα notebook από τη Huawei το τελευταίο διάστημα και όλα τους... «ένα κι
ένα». Ωστόσο, υπάρχουν πάντα οι περιπτώσεις στις οποίες
ένα notebook θα είναι «πολύ μεγάλο» και ένα
smartphone «πολύ μικρό». Τις τελευταίες μέρες είχαμε το νεότερο μέλος της οικογένειας της
Huawei, το MatePad Pro, μαζί με το M-Pencil
και τη θήκη-dock-πληκτρολόγιο της εταιρείας...
πάμε να τα δούμε!

E

Κατασκευή και εμφάνιση
Το MatePad Pro είναι ένα tablet κατασκευασμένο από αλουμίνιο με πάχος 7,2 χιλιοστά
και βάρος 460 γραμμάρια, στα αναμενόμενα
επίπεδα για τις διαστάσεις και την οθόνη του.
Ανθεκτικό κρύσταλλο καλύπτει την οθόνη ενώ
ένα hole-notch στεγάζει τη selfie κάμερα σε
μια γωνιά της πρόσοψης. Στις 2 πλευρές του
βρίσκουμε από 2 ηχεία (θα μιλήσουμε στη
συνέχεια γι’αυτά) ενώ θα βρείτε επίσης μια
υποδοχή για NM κάρτα μνήμης και μια Type-C
θύρα για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση.
Στη συσκευασία θα βρείτε καλώδιο Type-C,
φορτιστή 20 Watts και ένα αντάπτορα 3,5mm
σε Type-C βύσμα για να συνδέετε τα ακουστικά
σας, καθώς δεν υπάρχει audio jack. Μαζί με
το MatePad Pro η Huawei μας παρείχε και 2
απαραίτητα αξεσουάρ, την ειδική θήκη-πληκτρολόγιο με premium κατασκευή και αίσθηση
που ουσιαστικά μετατρέπει το tablet σε mini-PC
και το M-Pencil, ένα μαγνητικό stylus με δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.

Hardware, software
και δυνατότητες
Η οθόνη του MatePad Pro έχει διαγώνιο 10,8»
και το panel είναι IPS, με ανάλυση 2560x1600
και 16:10 aspect ratio. Το screen-to-body ratio
αγγίζει το 86,5% με σχετικά μικρά bezels ενώ η

διαφημιζόμενη φωτεινότητα φθάνει τα 500 nits,
ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους. Φυσικά, όντας μια «ναυαρχίδα» tablet, στο εσωτερικό βρίσκουμε το
κορυφαίο Kirin 990 chipset στα 7nm+ μαζί με
6GB RAM και 128GB UFS 3.0 αποθηκευτικού
χώρου. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές οπότε...
θα χορτάσετε gaming αλλά και θα εργαστείτε
με άνεση, όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας,
ακόμα και με τις πιο «βαριές» εφαρμογές. Το
M-Pencil «κολλάει» στη μεγάλη πλευρά του
MatePad χάρη στον εσωτερικό μαγνήτη και αυτόματα ξεκινά η φόρτισή του, ενώ με 30» φόρτισης προσφέρει 10’ χρήσης. Το λειτουργικό
είναι το Android 10, φυσικά, με το EMUI 10 από
«πάνω» του και θα βρείτε προεγκατεστημένα
τα HMS, άρα μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές σας από το AppGallery ή το MoreApps.
Το MatePad είναι εξαιρετικό σαν stand-alone
tablet αλλά πραγματικά «μεταμορφώνεται»
με τη χρήση της θήκης-πληκτρολογίου και
του M-Pencil. Το ενσωματωμένο software της
Huawei προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες από
πλευράς επεξεργασίας κειμένου, σχεδίασης,
ακόμα και αυτόματο υπολογισμό μαθηματικών
εξισώσεων, έτσι το M-Pencil αποδεικνύεται
απαραίτητο συνοδευτικό του tablet. Όσο για

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

STRONG

HUAWEI FREEBUDS 3I
 Τα νέα true wireless ακουστικά της Huawei είναι
ιδανικός «σύντροφος» για το MatePad Pro αφού
προσφέρουν και active noise cancellation, για να
απομονώνεστε σχεδόν πλήρως από τους θορύβους
του περιβάλλοντος!

POINT
Οθόνη

Η σχεδόν 11άρα IPS οθόνη του MatePad
Pro έχει υψηλή ανάλυση και φωτεινότητα
και σε συνδυασμό με το M-Pencil, κάνει
τη χρήση απολαυστική!
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01
02
το πληκτρολόγιο της θήκης-dock, έχει μεγάλα πλήκτρα με άνετα κενά μεταξύ τους και αν
δημιουργείτε κείμενα συχνά, θα σας βοηθήσει
να... ξεχάσετε το notebook σας και να γράφετε
όπου κι αν βρεθείτε με άνεση, ακουμπώντας το
ακόμα και στα γόνατά σας. Τα Huawei Share με
OneHop και Multi-Screen Collaboration είναι
παρόντα και στο MatePad Pro ώστε να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα, ασύρματα βεβαίως,
αρχεία από το Huawei smartphone σας στο
tablet αλλά και να προβάλλετε την οθόνη του
στην οθόνη του tablet, επιδιδόμενοι σε ένα
πολύ χρήσιμο multi-screen, multi-tasking. Το
να τρέχετε πολλά apps ταυτόχρονα στο tablet
αυτό είναι «παιχνιδάκι και η μεγάλη οθόνη το
επιτρέπει οπότε θα διαπιστώσετε πως πλέον
δε χρειάζεστε τον υπολογιστή σας σε αρκετές
περιστάσεις της καθημερινότητάς σας.

Συνδεσιμότητα,
ήχος και αυτονομία
Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct,
hotspot, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS και την
Type-C θύρα, προφανώς και NFC αλλά όχι FM
Radio. Η κύρια κάμερα στο πίσω μέρος έχει
αισθητήρα 13MP με διάφραγμα φακού f/1.8
και συνοδεύεται από LED flash, υποστηρίζει

PDAF, HDR και μπορεί να κάνει λήψη 4K video
στα 30 FPS. Η selfie camera, αντίστοιχα, έχει
αισθητήρα 8MP με HDR και διάφραγμα f/2.0
ενώ μπορεί να κάνει λήψη 1080p video στα
30FPS. Από πλευράς ήχου, όπως προείπαμε,
υπάρχουν 4 ηχεία στο MatePad, δύο στην κάθε πλευρά του, ρυθμισμένα από την Harman
Kardon για ποιοτικό, surround ήχο. Επιπλέον,
όμως, υπάρχουν και 4 (!) μικρόφωνα πάνω στη
συσκευή, τα οποία την καθιστούν ιδανική για
ηχογράφηση, για ομαδικά video calls και γενικότερα δίνουν «πόντους» στο «multimedia»
score του MatePad. Κλείνουμε με την αυτονομία που σε μια τέτοια συσκευή θέλουμε να
είναι αρκετά μεγάλη. Σε αυτό συνεισφέρει η
μπαταρία των 7.250mAh που υποστηρίζει 40W
φόρτιση, 15W ασύρματη φόρτιση αλλά και
7,5W αντίστροφη ασύρματη φόρτιση, ώστε να
μπορείτε να επαναφορτίσετε το smartphone ή
τα hands-free σας μέσω του MatePad, αν βρίσκεστε έξω και δεν έχετε φορτιστή ή δεν θέλετε
να μεταφέρετε ένα powerbank μόνιμα μαζί σας.
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Η μπαταρία των 7.250mAh που
υποστηρίζει 40W φόρτιση, 15W
ασύρματη φόρτιση αλλά και 7,5W
αντίστροφη ασύρματη φόρτιση.

Το screen-to-body ratio αγγίζει
το 86,5% με σχετικά μικρά bezels
ενώ η διαφημιζόμενη φωτεινότητα
φθάνει τα 500 nits.

Όντας μια «ναυαρχίδα» tablet, στο
εσωτερικό βρίσκουμε το κορυφαίο
Kirin 990 chipset στα 7nm+ μαζί
με 6GB RAM και 128GB UFS 3.0
αποθηκευτικού χώρου.

Συμπέρασμα
Το Huawei MatePad Pro είναι διαθέσιμο έναντι
€849 και αποτελεί ένα πολύ «δυνατό» combo
που θα καλύψει τις ανάγκες σας, επαγγελματικές
ή προσωπικές!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.5/10

9/10

9/10

8.5/10

9/10

OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το Huawei MatePad Pro είναι ένα από τα
καλύτερα tablets της χρονιάς αλλά σε μια
τιμή προσιτή για τους περισσότερους χρήστες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10
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REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
10,4” IPS 1200x2000 pixels
CPU
Exynos 9611
CAMERA
8MP, 5MP selfie camera
RAM
4GB RAM DDR4
STORAGE
64/128GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€400

SAMSUNG
GALAXY TAB S6 LITE
α tablet μπορεί να
μην βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να
παίζουν έναν πιο
συμπληρωματικό ρόλο στη mobile
καθημερινότητά μας. Παρόλα αυτά,
εταιρείες-κολοσσοί όπως η Samsung
εξακολουθούν να επενδύουν στη
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων,
με μοντέλα που είναι σε θέση να
καλύψουν όλα τα θέλω των users.
Το Galaxy Tab S6 Lite είναι το midrange tablet της κορεατικής εταιρείας
που επιχειρεί να προσφέρει υψηλό
performance σε πραγματικά ασυναγώνιστη τιμή και το κυριότερο έρχεται
μαζί με… stylus!

T

Κατασκευή και εμφάνιση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ

ΠΡΌΤΑΣΗ

ΜΕ S PEN!

STRONG

POINT

Τα προϊόντα της Samsung από τα πιο low μέχρι τα πιο high-end, φημίζονται πάντοτε για
την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους και το
Tab S6 Lite, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
την εξαίρεση στο κανόνα. Το aluminum frame
δηλώνει ποιότητα και στιβαρό χαρακτήρα, ενώ
οι διαστάσεις του και το βάρος του (467 γραμμάρια) δεν θα σας προβληματίσουν ακόμη και
ύστερα από πολλές ώρες χρήσης. Διαθέτει μία
θύρα USB Type-C και τα κλασικά power on/off
και volume up/down buttons, όπως επίσης και
το tray για την microSD και SIM card. Το άκρως
smooth φινίρισμα αποτελεί από τα βασικά ατού
του S6 Lite, ενώ είναι εμφανές ότι Samsung
δεν θέλησε να υποβαθμίσει την ποιότητα των
υλικών για να κρατήσει το κόστος σε χαμηλά
επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ειδικό πενάκι (stylus) μπορεί να «κολλήσει» μαγνητικά
στο back plate της συσκευής, προσφέροντας
έτσι μεγαλύτερη άνεση κι ευκολία.Hardware,
software και δυνατότητες

Προχωρώντας στο display, εδώ η κορεατική
εταιρεία μπορεί να μην κάνει κάποια «υπέρβαση» για την κατηγορία που εντάσσεται το
S6 Lite, παρόλα αυτά το αποτέλεσμα σίγουρα
μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς. Πιο συγκεκριμένα, το νέο midrange tablet της Samsung έρχεται με μια LCD
οθόνη 10.4 ιντσών (ανάλυση στα 1200x2000
pixels) με 5:3 ratio και αρκετά φυσιολογικά
bezels. Τα χρώματα της οθόνης χαρακτηρίζονται
από έντονη ζωντάνια, αν και η φωτεινότητα και
το contrast θα μπορούσαν να ήταν ένα click
ανώτερα. Πάντως, οι γωνίες θέασης δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουν και το μόνο σίγουρο
είναι ότι η πρόταση της Samsung μπορεί άνετα
να χαρακτηριστεί ως μια πλήρως λειτουργική…
«entertainment machine», καθώς μπορεί με
χαρακτηριστική άνεση να τρέξει mobile games
και videos υψηλής ανάλυσης.
Αυτό φυσικά που φέρνει τα πάνω - κάτω στην
επαφή σας με το Tab S6 Lite, είναι το εκπλη-

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
SAMSUNG GALAXY BUDS PLUS
 Τα true wireless ακουστικά της Samsung
προσφέρουν noise cancellation και θα σας
«ταξιδέψουν» με τον ήχο που προσφέρουν, μακριά
από το «θόρυβο» του περιβάλλοντος!

Multimedia

Από όπου και αν το... πιάσουμε, το Tab
S6 Lite θα καλύψει άνετα τις ανάγκες του
μέσου χρήστη, αλλά και του απαιτητικού, με την οθόνη και τα ηχεία του να
«κλέβουν» τις εντυπώσεις!

26 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2020

01
02
κτικό πενάκι (stylus), το οποίο ειδικότερα εάν
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το tablet σας
για επαγγελματικούς λόγους είναι βέβαιο ότι
θα σας το αποζημιώσει και με το παραπάνω. Η
γρήγορη απόκριση σε συνδυασμό με την άψογη
συνεργασία με το OpenUI 2.1 και το Android
10, απλώς πιστοποιεί για μια ακόμη φορά την
θετική παράδοση και την υπεροχή της Samsung
και στην κατηγορία των tablets. Από το stylus
Και τον εξαιρετικό τρόπο λειτουργίας αντιλαμβάνεσαι ότι οι Κορεάτες για μία ακόμη φορά
δεν έχουν κάνει τον παραμικρό συμβιβασμό
στην ευχρηστία και στην ποιότητα κατασκευής.
Φυσικά, για να μπορέσει η πρόταση της
Samsung να βρεθεί στον αφρό της θάλασσας
του υψηλού performance θα πρέπει να τροφοδοτείται κι από ένα σχετικά δυνατό chipset.
Στη καρδιά του βρίσκεται ένα Octa-core Exynos
9611, το οποίο συνοδεύεται από 4GB RAM
και 64GB αποθηκευτικού χώρου (σε ορισμένες αγορές κυκλοφορεί και έκδοση με 128GB
storage). Αν και δεν τα πηγαίνει άσχημα σε
επίπεδο απόδοσης, τρέχοντας «σφαιράτα» όλες τις σύγχρονες εφαρμογές, ωστόσο το εν
λόγω configuration φαίνεται να έχει τους περιορισμούς του, καθώς εάν το ζορίσετε πολύ
με απαιτητικό multitasking και εφαρμογές που
τρέχουν ταυτόχρονα (double apps), ενδεχομένως κάπου να δυσκολευτεί. Παρόλα αυτά, για
μια απλή καθημερινή και λιγότερο απαιτητική

χρήση, το Tab S6 Lite θα καταφέρει να σας
ικανοποιήσει και με το παραπάνω.

Συνδεσιμότητα, κάμερα,
ήχος και αυτονομία
Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η
πρόταση της Samsung διαθέτει main camera
στα 8MP και selfie cam στα 5MP που απλώς κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς να είναι κάτι
το ιδιαίτερο (αναμενόμενο αυτό άλλωστε, μιας
και μιλάμε για tablet και όχι για smartphone),
ενώ σε επίπεδο συνδεσιμότητας υποστηρίζει: 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band,
Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0 και GPS.
Στο κάτω μέρος του tablet φιγουράρουν τα
stereo ηχεία της AKG (το επίπεδο του ήχου
που προσφέρουν είναι πολύ υψηλό), τα οποία
ολοκληρώνουν την οπτικοακουστική εμπειρία.
Τέλος, με την μπαταρία του να διαθέτει χωρητικότητα στα 7040mAh, μπορεί ακόμη και να
αντέξει 11 ώρες ασταμάτητης αναπαραγωγής
multimedia περιεχομένου, πιστοποιώντας ότι
απλώς δεν θα ξεμείνετε ποτέ!

03

Στην καρδιά του Tab S6 Lite
βρίσκεται ένα Octa-core Exynos
9611, το οποίο συνοδεύεται από
4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού
χώρου!

Αυτό φυσικά που φέρνει τα πάνω
– κάτω στην επαφή σας με το
Tab S6 Lite, είναι το εκπληκτικό
S-Pen, το οποίο θα σας «λύσει»
τα χέρια σε πολλές εφαρμογές
παραγωγικότητας!

Με την μπαταρία του να διαθέτει
χωρητικότητα στα 7040mAh,
μπορεί ακόμη και να αντέξει 11
ώρες αναπαραγωγής multimedia
περιεχομένου!

Συμπέρασμα
Με πολύ καλή τιμή, εξαιρετική αυτονομία, μια
αρκετά «τίμια» οθόνη, ικανοποιητική απόδοση
και φυσικά το πενάκι (stylus) που τα… σπάει,
μπορεί πολύ εύκολα να συμπεράνουμε ότι το
Galaxy Tab S6 Lite θα σας καλύψει πλήρως!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9/10

9/10

9/10

8/10

9/10

OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το Samsung Galaxy S6 Lite θα γίνει ο καλύτερος «φίλος» σας, όπου κι αν βρίσκεστε!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10
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HOW TO

1. Ρύθμιση της φωτεινότητας στην οθόνη

2. Απενεργοποίηση υπηρεσίας Push e-mail

Η ένταση της φωτεινότητας της οθόνης του iPhone αποτελεί ίσως το
σημαντικότερο λόγο περιορισμού της αυτονομίας του, αφού αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ενεργοβόρα. Μεταφερθείτε επομένως στο μενού
Ρυθμίσεις -Φωτεινότητα και τοποθετήστε την μπάρα στο μέσο, για
βελτιωμένη αυτονομία. Εναλλακτικά, αφήστε τα πάντα στην αυτόματη ρύθμιση επιλέγοντας «On» στο Auto-Brightness.

Όσο καλή και χρήσιμη και αν είναι η push e-mail τεχνολογία, δεν παύει
να είναι και ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Αν βλέπετε ότι η μπαταρία του iPhone
σας δεν αντέχει λοιπόν την «πολυάσχολη» καθημερινότητά σας, μεταφερθείτε στο μενού Ρυθμίσεις - Μηνύματα, Επαφές, Ημερολόγιο και
απενεργοποιήστε την υπηρεσία, επιλέγοντας χειροκίνητο έλεγχο για νέα
e-mail. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δείτε σημαντική βελτίωση.

HOW TO Hot battery tips για το iPhone σας!

3. Επιλεκτική απενεργοποίηση GPS δέκτη

4. Επιλεκτική απενεργοποίηση WLAN λειτουργίας

Για ποιον λόγο να έχετε διαρκώς στο On τον GPS δέκτη της συσκευής,
όση ώρα βρίσκεστε στο γραφείο ή το σπίτι; Απενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη λειτουργία στο μενού «Υπηρεσίες Τοποθεσίας», καθώς αυτή
πρόκειται για μία κίνηση που σίγουρα θα την εκτιμήσει ιδιαίτερα η μπαταρία του iPhone. Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε συγκεκριμένες
εφαρμογές που θα έχουν πρόσβαση στο GPS, μόνο όταν το επιθυμείτε.

Αν ζητάτε το κάτι παραπάνω από την μπαταρία του νέου σας iPhone,
τότε θα πρέπει και εσείς να το «βοηθήσετε» όταν μπορείτε. Τι να το
κάνετε το WLAN όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας; Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή, ή βρίσκεστε σε χώρους χωρίς WLAN
κάλυψη; Μη ρωτήσετε πως απενεργοποιείται... σίγουρα γνωρίζετε τον
τρόπο!
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5. Απενεργοποίηση λειτουργίας 4G

6. Επιλογή κλειδώματος οθόνης

Μπορεί πλέον να αποτελεί απαραίτητη προσθήκη σε κάθε κορυφαίο
smartphone, αλλά όταν δεν έχεις κάλυψη, τι να την κάνεις; Ο λόγος
για την 4G υποστήριξη του iPhone, η οποία είναι ιδιαίτερα «αχόρταγη»
σε θέματα ενέργειας. Εάν λοιπόν βρίσκεστε σε κάποιο χωριό χωρίς
σήμα, ή στη μέση του Αιγαίου, τότε μπορείτε να την απενεργοποιήσετε
προσωρινά, μέχρι να επιστρέψετε ξανά στον πολιτισμό.

Λίγοι θα έχουν παρατηρήσει ότι το iPhone διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλειδώματος μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η default
ρύθμιση είναι 2 λεπτά, αλλά σίγουρα μπορείτε και καλύτερα, επιλέγοντας «30 δευτερόλεπτα». Μεταφερθείτε λοιπόν στο μενού Ρυθμίσεις Γενικά - Αυτόματο Κλείδωμα και επιλέξτε το! Πιστέψτε μας, το iPhone και
η μπαταρία του θα σας... λατρέψουν.

Ελάτε να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τα μυστικά της αυτονομίας του iPhone που κρατάτε στα
χέρια σας. Ακολουθήστε τα 8 tips που σας προτείνουμε και πείτε... «αντίο» στον φορτιστή!

7. Αυτόματος τερματισμός περιττών εφαρμογών

8. Απενεργοποίηση λειτουργίας δόνησης

Το iOS είναι αλήθεια πως δεν κάνει και την καλύτερη διαχείριση
ενέργειας, σε ότι αφορά τις εφαρμογές που τρέχουν στο background.
Δεν αποκλείεται ότι ύστερα από αρκετές ώρες χρήσης, μπορεί να
έχετε έως και 20 εφαρμογές να τρέχουν «κρυφά», καταναλώνοντας
πόρους (και ενέργεια) από τη συσκευή. Ανοίξτε το multitasking μενού
πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο Home και αρχίστε τις διαγραφές, αν
επιθυμείτε να «ζήσει» το «μήλο» σας για λίγο παραπάνω!

Αν -παρόλες τις συμβουλές μας- τα πράγματα με την αυτονομία της
συσκευής σας είναι ακόμα δύσκολα, τότε μία ακόμα λύση ίσως σας
ικανοποιήσει. Απενεργοποιείστε τη λειτουργία δόνησης του iPhone,
αφού αποτελεί σημαντική απώλεια ενέργειας για τη συσκευή κάθε
φορά που χρησιμοποιείται. Μπορείτε εναλλακτικά να την απενεργοποιήσετε για εισερχόμενες κλήσεις, αλλά να την αφήσετε μόνο για τη
σιωπηλή λειτουργία.
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USER GUIDE

Best medical apps:
στην… υγεία μας!
Με τα smartphones να γίνονται ολοένα και πιο έξυπνα μέρα με την ημέρα, ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι να δούμε τις πρώτες εφαρμογές για την
υγεία, την ιατρική, την βελτίωση της καθημερινότητάς μας αλλά και -γιατί
όχι;- την εκπαίδευση των μελλοντικών ιατρών/νοσηλευτών με τη βοήθεια
της τεχνολογίας. Αν το αντικείμενο σας ενδιαφέρει λοιπόν, ρίξτε μια ματιά
στις αξιόλογες εφαρμογές που ακολουθούν και δοκιμάστε τες στο κινητό!

Acupressure:
Heal Yourself
€2,28
Ο προσωπικός σας χειροπράκτης
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις,
αφού πρόκειται για μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές στα App
Stores των Google και Apple. Ενημερωθείτε για τα πιο ευαίσθητα
σημεία χειροπρακτικής στο ανθρώπινο κορμί, μάθετε τον τρόπο
να ανακουφιστείτε από πόνους στην
πλάτη, μέση, άκρα με απλές κινήσεις μασάζ ή πίεση σε συγκεκριμένα
σημεία στο κορμί!

DrugDoses
€12,20
Με μία βάση δεδομένων που
περιλαμβάνει άνω των 2.500
φαρμάκων μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ενδείξεις/
αντενδείξεις κάθε ουσίας, το
πότε πρέπει να τα επιλέγετε
και φυσικά την δοσολογία
τους, ανάλογα με τον σωματότυπο, την ηλικία και την
κατάσταση της υγείας τους. Η
εφαρμογή είναι interactive και
ενημερώνει τον χρήστη για τα
οφέλη και τις παρενέργειες
κάθε φάρμακου.

Diabetes: M
€8,99
Εφαρμογή για κάθε διαβητικό
που κρατά ιστορικό των επιπέδων του σακχάρου του, την
διατροφή και τα φάρμακα που
παίρνει για την αντιμετώπισή της.
Το Diabetes:M License κρατά
ιστορικό για την εξέλιξη της
συγκεκριμένης ασθένειας, τις
δόσεις ινσουλίνης που πρέπει να
λαμβάνουν και κάθε πότε, για να
μην χάσετε ούτε μια από αυτές.

Human
Anatomy Atlas
€28,99
Αν είστε γιατρός, ειδικευόμενος ή
νοσηλευτής θα χρειαστείτε το συγκεκριμένο -best selling- app. Ο «άτλαντας» της ανθρώπινης ανατομίας δεν
πρέπει να λείπει από τα μενού του
smartphone σας, αφού προσφέρει
πλήρη ενημέρωση για τον ανθρώπινο οργανισμό, τα οστά και το μυϊκό
σύστημα, από απλές φωτογραφίες
μέχρι και εικόνες μικροανατομικής, για όσους θέλουν να έχουν
στη διάθεση τους κάθε πληροφορία!
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Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

In Case of
Emergency
(ICE)

Med Helper Pro
Pill Reminder
€4,5
O προσωπικός σας… νοσηλευτής βρίσκεται πλέον στο smartphone και σας
ενημερώνει διαρκώς για το πότε θα πρέπει να πάρετε τα φάρμακά σας, χωρίς να
τα ξεχάσετε. Κρατά ιστορικό των ιατρικών ραντεβού σας επίσης, ώστε να
βλέπετε την εξέλιξη της ασθένειάς σας και
επιτρέπει στον γιατρό να γνωρίζει λεπτό
προς λεπτό πως ανταπεξέρχεστε!

€1,52
Δημιουργήστε τη δική σας ταυτότητα
υγείας με κάθε σημαντικό στοιχείο για
το ιατρικό ιστορικό σας και κρατήστε
το αποθηκευμένο -με ασφάλεια- στο
smartphone σας. Η εφαρμογή μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα σε
περίπτωση ατυχήματος, εμφανίζοντας στην οθόνη κλειδώματος τα
στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της
υγείας σας κ.ά.

Muscular
System 3D Anatomy

Menstrual
Calendar
Premium

€12,99
Για τους επιστήμονες στον χώρο της
ιατρικής/νοσηλευτικής η εφαρμογή
Muscular System - 3D Anatomy κάνει αυτό ακριβώς που λέει το όνομά
της: προσφέρει 3D μοντέλα (υψηλής ανάλυσης) του μυϊκού μας
συστήματος, με πλήρη ανάλυση
των τμημάτων και δυνατοτήτων τους,
μέσα από ένα εντυπωσιακό UI που θα σας συναρπάσει.

€2,99
Σχεδιασμένη με έμφαση το… ευαίσθητο γυναικείο φύλλο και τις
«δύσκολες» ημέρες του μήνα, η
εφαρμογή Menstrual Calendar
Premium επιτρέπει σε κάθε μία
από εσάς να παρακολουθεί την
περίοδό της, με δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων για κάθε
ημέρα, υπολογίζει πότε θα είναι
η επόμενη (με βάση το παρελθόν) και επιτρέπει την εισαγωγή
σημειώσεων (όποτε το κρίνετε
απαραίτητο).

Pregnancy ++
€3,49
Σχεδιασμένη αποκλειστικά από εγκύους γυναίκες για όσες βρίσκονται
σε… «ενδιαφέρουσα», η συγκεκριμένη εφαρμογή υπόσχεται να σας
κρατήσει συντροφιά στους 9 πιο γλυκούς μήνες της ζωής σας, προσφέροντας αναλυτική ενημέρωση για το τι αλλαγές περνάει το σώμα, τι
ανάγκες έχει και πως θα αντιμετωπίσετε κάθε σύμπτωμα! Περιλαμβάνει
και ένα αναλυτικό ημερολόγιο για όσες από εσάς επιθυμούν να κρατάνε
ιστορικό της όμορφης αυτής διαδικασίας.

My Pain Diary
€3,66
Πρόκειται -με διαφορά- για την δημοφιλέστερη εφαρμογή
για ιστορικό χρόνιων
ασθενειών και μία από τις πιο πλήρεις σε
αυτήν την κατηγορία.
Με το My Pain Diary
μπορείτε να κρατάτε ιστορικό για τη
συχνότητα των συμπτωμάτων της ασθένειάς σας, το πώς αισθάνεστε κάθε στιγμή, πως
το αντιμετωπίζετε και ταυτόχρονα να κρατάτε ιστορικό συμπτωμάτων για
τον θεράποντα ιατρό σας!

Skeletal System - 3D Anatomy
€7,99
Μία εφαρμογή που κάθε εκπαιδευόμενος
ιατρός/φοιητητής νοσηλευτικής θα πρέπει
να έχει στο κινητό του τόσο για εκπαίδευση
όσο και για… ενημέρωση. Το σκελετικό
σύστημα του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται πλέον στην οθόνη του smartphone
σας, με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και
πληρότητα, 3D γραφικά και συνοδευτικές
πληροφορίες για κάθε οστό!
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GREEK EVENTS

Ξεκινά η δημιουργία 3 θυγατρικών
στον ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ μέχρι το τέλος του έτους θα έχει αλλάξει ριζικά μορφή με
τον μετασχηματισμό των βασικών λειτουργιών του που έρχονται
σε επαφή με τον πελάτη. Ο σχεδιασμός της διοίκησής του που δεν
αποκλείεται να περιλαμβάνει και μια μεγάλη εθελουσία έξοδο εργαζομένων είχε γίνει γνωστός στις αρχές του έτους.
Κατά την συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης
Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της
Εταιρείας με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά
100% στον Όμιλο ΟΤΕ, με ημερομηνία λογιστικών καταστάσεων
την 30ή Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019,
συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν.
Επιπλέον, το ΔΣ της Cosmote θυγατρικής της ΟΤΕ Α.Ε. κατά
100%, αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των
αντίστοιχων κλάδων της Cosmote με απορρόφηση από εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα κατά τα λοιπά με τα ανωτέρω. Η
ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των
απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από το Διοικητικό
Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καθώς
και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του ΟΤΕ σε επιστολή του προς όλους τους εργαζομένους «η κρίση
του κορωνοϊού απέδειξε, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, την ανάγκη για
ευελιξία. Το disruption είναι η νέα κανονικότητα. Τα δεδομένα σε ολό-

κληρους κλάδους μπορούν να ανατραπούν μέσα σε μια νύχτα. Στον
Όμιλο ΟΤΕ αυτή την ανάγκη την έχουμε διακρίνει εδώ και χρόνια και
δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε και επενδύουμε
στη συνεχή αλλαγή ως το μέσο για να ξεπερνάμε κάθε ανατροπή και
πρόκληση. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σας έχω ενημερώσει από τον Ιανουάριο, σχεδιάζουμε τον μετασχηματισμό των βασικών λειτουργιών,
που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη -τεχνικούς πεδίου, εξυπηρέτηση
πελατών και καταστήματα λιανικής- σε ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες, εντός του Ομίλου ΟΤΕ. Τα σχήματα αυτά θα έχουν την αυτονομία
και την ευελιξία που χρειάζονται για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημά τους, να βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία του πελάτη,
αλλά και να αναπτυχθούν και να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων.»
Στα επόμενα στάδια της όλης διαδικασίας, σύμφωνα πάντα με τη
διοίκηση του ΟΤΕ περιλαμβάνουν: Νέα απόφαση του ΔΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν θα υποβληθούν
για έγκριση οι συμβάσεις απόσχισης. Ενημέρωση και διαβούλευση με την ΟΜΕ-ΟΤΕ. Λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Ο κ. Τσαμάζ στην επιστολή του καταλήγει: «Έχουμε ένα ξεκάθαρο
όραμα για την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψουμε τον Όμιλο ΟΤΕ στον
ευέλικτο τεχνολογικό πάροχο του μέλλοντος, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανατροπή, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της κοινωνίας. Έναν Όμιλο πιο λιτό στο
διοικητικό του κομμάτι και πολύ πιο ισχυρό και ευέλικτο στην πρώτη
γραμμή, που ουσιαστικά διαμορφώνει την εμπειρία του πελάτη. Ένα
νέο μοντέλο λειτουργίας που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, αξιοποιώντας την τεχνολογία.»
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Σε άνοδο η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα
το Β’ εξάμηνο του 2019

Σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps αντιστοιχεί η πλειονότητα των σταθερών τηλεφωνικών γραμμών (άνω του 99%).
Οι γραμμές από 30 Mbps και άνω συνιστούν το 26,9% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 18,3% στα τέλη του 2018), εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό (6,7%) αντιστοιχεί σε γραμμές ταχύτητας από
100 Mbps και άνω.
Βάσει της έκθεσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το Β΄ εξάμηνο του 2019 αύξηση σημειώνεται και στην κινητή ευρυζωνικότητα. Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών
κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 2019, ανέρχεται σε 9.122.462 έναντι 8.946.477 στα
μέσα του έτους, καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 85% (80% στα τέλη του 2018). Από αυτούς, οι 454.549 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 7.855.101 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο
δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (addon) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Οι υπόλοιποι 812.812 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα). Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης πραγματοποιείται μέσω των δικτύων 4G η κάλυψη
των οποίων έχει διαμορφωθεί στο 98,8%.

Στη σταθερή τηλεφωνία οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2019 αυξήθηκαν 5,4% και διαμορφώθηκαν σε 4.190.199 (διείσδυση 38,9% στον
πληθυσμό) σε σχέση με το 2018 (36,8%). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του DESI (Digital Economy and Society Index), το ποσοστό
διείσδυσης της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα στα μέσα
του 2019 βρισκόταν δύο θέσεις πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη
χώρα να κατέχει την 11η θέση μεταξύ των 28 μελών της ΕΕ.
Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) ή με άλλα λόγια οι
γραμμές που εξυπηρετούνται από τους παρόχους εκτός ΟΤΕ, στο τέλος του
προηγούμενου έτους έφτασε τις 2.251.770 γραμμές (2.149.830 τον Δεκέμβριο του 2018), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 109.259 γραμμών κατά τη
διάρκεια του 2019 (έναντι 35.342 που είχε σημειωθεί κατά το 2018). Επιπρόσθετα, οι γραμμές ΑΠΤΒ που διατέθηκαν από τον ΟΤΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring (παροχή εικονικών προϊόντων VPU,VLU
στους παρόχους) έφθασαν τις 275.027 (151.516 στα τέλη του 2018).
Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των
ευρυζωνικών γραμμών στα τέλη του 2019 διαμορφώθηκε σε 48,64% έναντι 49,23% πριν ένα χρόνο. Το σύνολο των γραμμών λιανικής του ΟΤΕ
αυξήθηκε (1.971.959 στο τέλος του 2019 έναντι 1.921.059 τον Ιούνιο και
1.871.036 το Δεκέμβριο του 2018). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των
ευρυζωνικών γραμμών στα τέλη του 2019 διαμορφώθηκε σε 47,06% (έναντι 47,20% ένα χρόνο πριν).
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EXIT

Audio jack: έχει ακόμα λόγο ύπαρξης;

Παρ’ ό,τι αρκετοί κατασκευαστές έχουν αφήσει πίσω τους μια για πάντα το audio jack, αυτό αρνείται
πεισματικά να «εξαφανιστεί». Πιστεύετε πως έχει ακόμα λόγο ύπαρξης και ποιος είναι αυτός;

Έχουμε συνηθίσει, ως καταναλωτές, να μας

σίας και άλλα συμβατά. Ωστόσο, η αλήθεια

έχει… καλώδιο και συνδέεται στη mobile

«επιβάλλονται» πολλές μόδες. Μια από

είναι πως η ύπαρξη audio jack σε κάποιες

συσκευή μας.

αυτές ήταν και η κατάργηση του audio jack.

συσκευές -ειδικότερα προσιτού κόστους- ε-

Είχε πολλούς, πρακτικούς λόγους για να

κτιμάται ακόμη, καθώς επιτρέπει την τοπο-

γίνει: τη μείωση του πάχους των συσκευών,

θέτηση κλασικών ακουστικών που θα βρείτε

Θεωρητικά μπορεί η στερεοφωνική θύρα να

του κόστους, τη μείωση του απαιτούμενου

(σε μεγάλη ποικιλία και σε διάφορες τιμές)

μοιάζει απαρχαιωμένη, αλλά τους μόνους

χώρου αλλά και παράλληλα τη μείωση των

στην αγορά. Σίγουρα, η υποδοχή είναι χρή-

που «χαλάει» είναι οι κατασκευαστές, αφού

σημείων από όπου μπορεί να εισχωρήσει

σιμη σε τέτοιες περιπτώσεις και για αρκετό

οι ίδιοι οι χρήστες δεν φαίνονται να έχουν

νερό. Ωστόσο, εφ’ όσον «αντιστέκεται»

καιρό ακόμη δε θα είναι λίγοι εκείνοι που θα

πρόβλημα με την παρουσία της. Για τους

ακόμα, φαίνεται πως οι χρήστες «μίλησαν»

εκμεταλλεύονται την ύπαρξη της.

πρώτους είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος

και οι κατασκευαστές «υπάκουσαν». Τα ποι-

Χριστίνα Κιτσάτη

οτικά, true wireless ακουστικά είναι ακόμα

Πέτρος Κυπραίος

κόστους και σχεδιασμού, όμως η αγορά χρειάζεται ακόμα τα ενσύρματα ακουστικά. Βέ-

αρκετά ακριβά και η ανάγκη φόρτισής τους

Κατά τη γνώμη μου, κάποια στιγμή στο

βαια υπάρχει πάντα η λύση σύνδεσης στερε-

είναι κάτι που δεν αρέσει σε ορισμένους. Η

μέλλον και το Audio Jack θα οδηγηθεί στη

οφωνικών ακουστικών με μετατροπέα USB-C

αξιοπιστία και η ποιότητα ήχου των καλών,

λήθη της ιστορίας. Ωστόσο, οφείλουμε να

ή Lightning, αλλά αυτό είναι πονοκέφαλος

ενσύρματων ακουστικών, σε συνδυασμό με

το παραδεχθούμε ότι εξακολουθεί και πα-

για τους χρήστες. Τα δε ασύρματα ακουστικά,

το χαμηλό κόστος, παραμένουν δελεαστικά

ραμένει ένα port που επιτρέπει τη σύνδεση

αν και πολύ πιο trendy και πρακτικά, έχουν

χαρακτηριστικά. Σταδιακά, όμως, το audio

οικονομικών ενσύρματων hands-free και

πάντα να αντιμετωπίσουν το θέμα της αυ-

jack θα μας αφήσει για πάντα. Απλά χρειάζε-

ακουστικών. Από αυτή και μόνο την άποψη

τονομίας. Ο κυριότερος λόγος ύπαρξης της

ται χρόνος...

έχει λόγο ύπαρξης, καθώς ακόμη στην α-

στερεοφωνικής υποδοχής όμως, είναι η συμ-

γορά υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικά

βατότητα με τον τεράστιο όγκο ακουστικών

hands-free μοντέλα που ακολουθούν το

που διαθέτουν 3,5mm βύσμα. Αποτελούν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσό-

παραδοσιακό πρότυπο του Audio Jack. Όσο

πάνω από το 90% όχι μόνο των ακουστικών

τερα smartphones δε διαθέτουν jack 3,5

βέβαια η συνδεσιμότητα μέσω της Bluetooth

που κυκλοφορούν σήμερα, αλλά και όσων

χιλιοστών για υποδοχή κλασικών ακουστι-

τεχνολογίας (ή άλλων μέσων) θα μεγαλώνει,

έχει αποκτήσει ο καθένας μας, εδώ και πάνω

κών ήχου. Τα ports τους έχουν αλλάξει και,

τόσο πιο πολύ θα βλέπουμε να μειώνονται

από μισό αιώνα! Μέχρι να καθιερωθεί ένα

σε πολλές περιπτώσεις, έχουν μόνο USB

οι συσκευές που το υποστηρίζουν. Άλλωστε,

νέο, πραγματικά ενιαίο πρότυπο, η απουσία

Type-C θύρα, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε

αύριο - μεθαύριο μαζί με το audio jack θα

του stereo jack θα γίνεται αισθητή.

να τοποθετήσετε τα ακουστικά της συσκευα-

δούμε να περνάει στην ιστορία οτιδήποτε

Δημήτρης Σκιάννης
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Δημήτρης Θωμαδάκης

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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Από το νόμο Βορίδη στο νόμο
Πιερρακάκη
Εκσυγχρονίζεται ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών 4070/2012, γνωστός ως νόμος
Βορίδη.
Ήταν, για όσους θυμούνται, ο νόμος που προσπαθούσε να ρυθμίσει τις αρμοδιότητες
των Αρχών, και κυρίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου
Επικοινωνιών, ώστε να ομαλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων,
και η πορεία των τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων. Τη νομοθεσία θα αντικαταστήσει ο
Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που θα αποτελέσει τμήμα του Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ο νέος κώδικας προβλέπει
την προστασία των καταναλωτών για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Διαδικτύου
(Over The Top) έναντι συνδρομής αλλά και έναντι παροχής δεδομένων. Υπηρεσίες
που τυχόν προβάλλουν διαφημιστικά μηνύματα, ή περιπτώσεις όπου ο πάροχος της
υπηρεσίας εκμεταλλεύεται οικονομικά τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει. Ορίζονται
επίσης θέματα σχετικά με την καθολική υπηρεσία, τη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής
για Αγνοούμενα Παιδιά 116000, ενώ διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο
για τους ανθρώπους με αναπηρία.
Ακόμη, εν όψει της διαδικασίας για την απόδοση συχνοτήτων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, ο
νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προβλέπει την αναδιοργάνωση της ζώνης
3,4 - 3,8 GHz και τη διάθεση 1 GHz στη ζώνη 24,25-27,5 GHz, εφόσον υπάρχουν σαφή
στοιχεία ζήτησης της αγοράς, και απουσία σημαντικών περιορισμών για τη μετάβαση
υφιστάμενων χρηστών, ή την εκκαθάριση της συγκεκριμένης περιοχής.
Τέλος, ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με την αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ επί του ανταγωνισμού στις Τηλεπικοινωνίες και τα Ταχυδρομεία, η οποία διεκδικείται από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, ένα θέμα που βρέθηκε στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Ο
κώδικας διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή η ΕΕΤΤ διατηρεί την αρμοδιότητα
του ανταγωνισμού στις Τηλεπικοινωνίες και τα Ταχυδρομεία, και μόνον αν το επιθυμεί
η ίδια ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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«Περπατάει» το Σύζευξις 2

Τ

ο βηματισμό της αρχίζει και βρίσκει η επανέναρξη του Σύζευξις
2, αφού υπογράφεται η πρώτη σύμβαση που αφορά το σύστημα
κεντρικής ασφάλειας, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, και το αναλαμβάνει η
κοινοπραξία ΟΤΕ, Space Hellas και Unisystems.
Το Σύζευξις 2, που εξοικονομεί σημαντικούς πόρους για το
δημόσιο, ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2011, προκηρύχθηκε το 2013, ωστόσο
«μπήκε στον πάγο» για περίπου 8 χρόνια -διακινδυνεύοντας να χάσει την
κοινοτική χρηματοδότηση- και οι πρώτες κινήσεις αναθέρμανσης έγιναν το
2019. Είναι έργο συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα
170 εκατ. είναι κοινοτικοί πόροι, εκτελείται με 35 διαγωνισμούς - συμβάσεις
και θα παρέχονται υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο
(με ταχύτητες από 10 Mbps έως 1 Gbps συμμετρικές) υπηρεσίες κινητής

Μέσω teleconference θα πραγματοποιηθεί
ο ανταγωνιστικός διάλογος για το Ultrafast
Broadband μεταξύ της επιτροπής και των 8
εταιρειών, με σκοπό να έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος μέχρι το 2021. Στην πρώτη συνεδρία θα
λάβουν μέρος ο ΟΤΕ, η Wind, η Intrakat και η
Τέρνα, ενώ στη δεύτερη η ΔΕΗ, η Vodafone,
η Grid Telecom και η Μυτιληναίος - Μέτκα.

τηλεφωνίας, πακέτων δεδομένων, τηλεδιάσκεψης καθώς επίσης οι υποδομές,
τα τηλέφωνα, τα τηλεφωνικά κέντρα, η καλωδίωση κ.λπ. σε 34.000 φορείς του
δημοσίου για 3 χρόνια. Από το σύνολο των 35 συμβάσεων, οι δύο ήταν διεθνείς
διαγωνισμοί που ολοκληρώθηκαν και τα έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης,
οι 31 έχουν προκηρυχθεί, και οι τελευταίες 2 θα προκηρυχθούν σύντομα.
Η εκτίμηση είναι ότι η μείωση του κόστους για το Δημόσιο μετά την πλήρη
λειτουργία του Σύζευξις 2 θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα υπάρξει
συγκέντρωση της άθροισης της ζήτησης και κεντρική διαπραγμάτευση τιμών για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σήμερα, όπου ο κάθε
φορέας κάνει τη δική του σύμβαση για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του.
Το ερώτημα παραμένει: «Τί θα τελειώσει γρηγορότερα; Το Ελληνικό, ή το
Σύζευξις;»

Άλλη προσέγγιση βέβαια η Cosmote από
εκείνη της Vodafone, καθώς δεν πάει σε
λογική όλα τα πακέτα απεριόριστα, αλλά με όριο στην ταχύτητα. Προτιμά την
παραδοσιακή λογική όπου ο καταναλωτής επιλέγει πόσα Giga θέλει (και πληρώνει γι’ αυτά), αλλά με τη μέγιστη πάντα ταχύτητα.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η Amazon
Web Services ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνιση της στην ελληνική αγορά. Η θυγατρική
έχει στηθεί με το μετοχικό κεφάλαιο να είναι κοντά στα 3 εκατ. ευρώ. Τα γραφεία βρίσκονται στην Κηφισίας 280 κοντά στην ΙΒΜ.

Τα νέα για τη Forthnet είναι ότι ο Πάνος Παπαδόπουλος έδωσε μία συνέντευξη, ενδεχομένως, για να εξασφαλίσει την υστεροφημία του.
Η συνέντευξη ανοίγει με μία φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Για να επιτύχουμε, πρέπει
πρώτα να πιστέψουμε ότι μπορούμε». Συμφωνούμε και παραθέτουμε και εμείς μία ρήση από την μεγάλο Κρητικό: «Η αιωνιότητα είναι ποιότητα, δεν είναι ποσότητα, αυτό είναι
το μεγάλο, πολύ απλό μυστικό»…
Η εβδομάδα έκλεισε με την Cosmote να ανακοινώνει τα δικά της Giga πακέτα. Τα ονομάζει Gigamax και έχει χρησιμοποιήσει ξανά
αυτή την επωνυμία. Τώρα βέβαια Gigamax ο
ένας, Giga Unlimited o άλλος, δεν θέλει και
πολύ για να μπερδευτεί ο καταναλωτής. Αν
και σημασία έχει να είναι Giga οι παροχές
σε nano-τιμές!
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Μην τα κάνουμε όλα copy / paste. Αυτό πάντως με το Data Boost, που δίνει
τη δυνατότητα ενεργοποίησης απεριόριστων δεδομένων στο κινητό για 24
ώρες, πλέον των ενσωματωμένων data
του προγράμματος, μας άρεσε. Το ίδιο
καλή βρήκαμε και την διαφήμιση!

Το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσει. Οι
φήμες λένε ότι πάμε για φθινόπωρο και
κάνουν λόγο ακόμη για 30 προσλήψεις
άμεσα και με προοπτική διεύρυνσης του
αριθμού των εργαζομένων. Οι ίδιοι κύκλοι
λένε ότι η νεοσύστατη εταιρεία ετοιμάζεται να αποκτήσει εγκαταστάσεις logistics
στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά αυτό δεν καταφέραμε να το επιβεβαιώσουμε.
Το Public αλλάζει τη δομή του αν κρίνει κανείς από την ανακοίνωση για τον Ιπτάμενο Ολλανδό που αναλαμβάνει το ecommerce και το

marketplace. Η αίσθηση είναι ότι θα έχουμε
και άλλες αλλαγές και νέα δομή. Το concept
των διπλών μαγαζιών πάει καλά και η αίσθηση είναι ότι πάνε για double. Τελευταίο απόκτημα η Ρόδος. Σε μία εποχή που πολλές επιχειρήσεις «κόβουν ρόδα μυρωμένα» από τις
επενδύσεις το Public τολμάει. Και όπως λέει και το ρητό «ο τολμών νικά»!
Όσον αφορά στο νέο κατάστημα η επένδυση αγγίζει τα 1.2 εκατ. ευρώ, οι χώροι καταλαμβάνουν 2.180 τ.μ. και στην πρώτη φάση
λειτουργίας του δημιουργήθηκαν ήδη 30 θέσεις εργασίας.
Αλλαγές είχαμε και στη Space Hellas όπου ο
Παναγιώτης Μπέλλος, έμπειρο στέλεχος της
αγοράς και μέχρι τώρα Διευθυντής Marketing,
ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, στην εταιρεία την οποία υπηρετεί με
συνέπεια αρκετά χρόνια. Παράλληλα, καθήκοντα μη Εκτελεστικού αντιπροέδρου ανέλαβε ο Θεόδωρος Χατζησταματίου, στέλεχος με
πλούσια εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής. Το νέο ΔΣ με πρόεδρο τον Σ. Μανωλόπουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο το Ι. Μερτζάνη, εξελέγη για μία εξαετία.
Στη SingularLogic εμφανίζονται εφοπλιστές,
αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται…
Για την ώρα είμαστε σε φάση «Μάλτα γιοκ»,
αλλά όπως λέει και ο Ελύτης στο «Σηματολόγιο», «ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα…»

Η Epsilon Net που γιορτάζει τα 20 χρόνια της έγινε η δεύτερη εταιρεία που από
την Εναλλακτική Αγορά πάει στην Κύρια
Αγορά του ΧΑ. H πρώτη ήταν η Entersoft.
Γενικώς, η πληροφορική μοιάζει να έχει
εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που εκτιμά ότι θα αποκομίσει είναι 12-15 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία θα τα ρίξει
την επόμενη διετία για να κάνει εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων προκειμένου να μπει
δυναμικά σε κάθετες αγορές.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη τέτοιου
είδους κινήσεις. Και μπορεί ο τουρισμός
-που είναι σχεδόν μονοκαλλιέργεια στη χώρα μας- να ξεκίνησε δειλά - δειλά, αλλά πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την παραγωγική αναδιάρθρωση και τη σταδιακή πολυτομεακή παραγωγική ανάπτυξη / αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας, με αιχμή
την τεχνολογία.
Όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι τα επόμενα
χρόνια, χώρες χαμηλής ή μέσης τεχνολογίας και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού
θα αντιμετωπίσουν σε διεθνές επίπεδο την
περιθωριοποίηση τους. Ήδη σύμφωνα με την
McKinsey & Company το 2019 μόλις το 18%
των αγαθών που κινήθηκαν προέρχονται από
χώρες χαμηλού κόστους, ενώ το 82% προήλθε από χώρες με υψηλή εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και εξαιρετικές υποδομές
- τομέας στον οποίο ομολογουμένως κάνουμε σημαντικά βήματα.

Το Ίδρυμα Vodafone έφερε στην Ελλάδα
το DreamLab, μια δωρεάν mobile εφαρμογή, που έρχεται να συμβάλει στην επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας για
τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, και ενθαρρύνει όλους να συμμετέχουμε στη συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση
της πανδημίας, καθώς όσο περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την εφαρμογή κάθε βράδυ, την ώρα που φορτίζουν το κινητό τους, τόσο πιο γρήγορα
μπορεί να βρεθεί μια πιθανή θεραπεία.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα
με τους επιστήμονες του Imperial College
London, αν 100.000 χρήστες χρησιμοποιήσουν το DreamLab επί 6 ώρες κάθε βράδυ
για 3 μήνες, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί
σημαντικό μέρος της έρευνας, όταν μόνο με
τους υπερυπολογιστές του Imperial θα χρειαζόταν ένας χρόνος προκειμένου να υλοποιηθεί το αντίστοιχο ερευνητικό έργο. Μπράβο!
Σύμφωνα με το δείκτη European Innovation
Scoreboard η Ελλάδα σημείωσε σημαντική
αύξηση και κατετάγη στην 20ή θέση. Πρωταθλητές στην καινοτομία είναι η Σουηδία,
η Φιλανδία, η Δανία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Σημαντική βελτίωση σημείωσαν
τόσο η Ελλάδα όσο και η Πορτογαλία (12η)
όσο και η Κύπρος (13η). Και σ’ ανώτερα! Ιδιαίτερα, αν σκεφτεί κανείς ότι τις τελευταίες
δεκαετίες τα 2/3 της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης οφείλονται στην καινοτομία όπου μάλιστα έχει ξεπεράσει για 2η συνεχή χρονιά τις ΗΠΑ!

Ψηφιακός φόρος εν όψει! Η θέση της
Ε.Ε. -σύμφωνα με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Margrethe Vestager- είναι ότι η Ε.Ε. θα
προχωρήσει με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ -κατά την
προσφιλή τους τακτική- επιμείνουν στη
στάση τους και εμποδίζουν μια παγκόσμια συμφωνία.
“Ο νέος φόρος είναι απαραίτητος λόγω της
ευκολίας με την οποία πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ελαχιστοποιούν τους ευρωπαϊκούς φόρους τους”, δήλωσε χαρακτηριστικά η Αντιπρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι και
στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες που απέτυχαν, αλλά τώρα η ΕΕ μοιάζει να είναι αποφασισμένη και έτοιμη -αν χρειαστεί- για οικονομικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Ποιος θα πληρώσει τη λυπητερή; Μα φυσικά ο καταναλωτής…
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COVID-19: η επόμενη μέρα για τις
τηλεπικοινωνίες

Γράφει ο
Ανδρέας Καρακώστας
Principal Director of
Communications,
Media & Technology,
Accenture

Η πανδημία επηρέασε με διαφορετικό τρόπο τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, και ασφαλώς
ο τομέας των τηλεπικοινωνιών δεν θα μπορούσε να μείνει
αλώβητος. Ωστόσο, συγκριτικά με άλλους κλάδους, οι οποίοι
βίωσαν και βιώνουν δραματική πτώση στη δραστηριότητά
τους, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένη ζήτηση. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο
γεγονός ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας εργάζεται ακόμα
από το σπίτι, και συνεπώς περνά περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη. Ενδεικτικά, αξιοποιώντας πλατφόρμες
επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζοντας
τα νέα από ενημερωτικά portals, χρησιμοποιώντας τις νέες
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και επιλέγοντας
διαφόρους τρόπους ψυχαγωγίας εντός οικίας, γεγονός το
οποίο εκτίναξε στα ύψη τη χρήση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο
αυτό, το προηγούμενο διάστημα, είδαμε και στη χώρα μας την
άμεση αντίδραση όλων των παρόχων, οι οποίοι προσέφεραν
πληθώρα δωρεάν υπηρεσιών και εκπτώσεων σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις, συνδράμοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση
της δύσκολης αυτής κατάστασης. Παράλληλα, οι σημαντικές επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας βοήθησαν το
Διαδίκτυο να ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, είναι απόλυτα σαφές ότι η ανάγκη
συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο, τοποθετεί τους παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο επίκεντρο της νέας καθημερινότητάς μας.
O κομβικός αυτός ρόλος των τηλεπικοινωνιών θα συνεχιστεί
και στο μέλλον, καθώς βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στά-
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διο, όπου οι κοινωνίες και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο
αναδιαμορφώνονται για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα
της πανδημίας. Παρατηρήσαμε στην Ελλάδα αλλά και στον
κόσμο -όλο αυτό το διάστημα- εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνήσεις, να μεταφέρουν μέρος των εργασιών
τους σε εικονικά / ψηφιακά περιβάλλοντα. Παρ’ ότι κανείς δεν
είναι σε θέση να προβλέψει με κατηγορηματικό τρόπο, πως
θα εξελιχθούν οι συνθήκες, ένα είναι βέβαιο, ότι η υπάρχουσα
συγκυρία και οι εκτιμώμενες προοπτικές δημιουργούν μία
τεράστια αλλαγή στη χρήση του Διαδικτύου.
Για το λόγο αυτό, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν
να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες, προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί, να είναι σε θέση
να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες οργανισμών με
σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο (π.χ. νοσοκομεία).
Πρόσθετα, διαπιστώσαμε πως οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών
με την καλύτερη αντίδραση και αποτελέσματα στην κρίση
-σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο- ήταν εκείνες
που, τα τελευταία χρόνια, έχουν επενδύσει σημαντικά στην
οικοδόμηση ισχυρών ψηφιακών δυνατοτήτων, στον αυτοματισμό και στην ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη
των λειτουργιών marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης
πελατών. Μέσω των επενδύσεων αυτών, ανέπτυξαν σταδιακά
μία «touchless» διάσταση, η οποία τους επιτρέπει να παρέχουν καλύτερη υποστήριξη και ευέλικτες υπηρεσίες στους
πελάτες τους, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεων

εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιρειών του κλάδου, που με την
υιοθέτηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών, βοήθησαν και βοηθούν
τους ανθρώπους να ξεπεράσουν την κρίση.
Ευρύτερα τώρα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ
κυβερνήσεων και ιατρικών υπηρεσιών, και βοηθώντας τα
παγκόσμια ερευνητικά κέντρα να συνεργαστούν στον αγώνα
κατά του COVID-19. Αλλά γιατί να το κάνουν αυτό; Επειδή η δημιουργία σχέσεων πιστότητας και εμπιστοσύνης είναι το κλειδί
για την ανάπτυξη ισχυρής φήμης και μακροπρόθεσμης αξίας.
Παρ’ όλο που οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διανύουν έναν
μαραθώνιο, προκειμένου να διατηρήσουν τις υπηρεσίες τους
και να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων άμεσα,
πρέπει ταυτόχρονα να προγραμματίζουν το αύριο, και να
οριοθετήσουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για να
βοηθήσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες να ανακάμψουν.
Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: σε τί πρέπει
να επικεντρωθούν για να το επιτύχουν αυτό;
Κατ’ αρχάς, η επιταχυνόμενη ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης
γενιάς (5G) θα επιτρέψει στο εγγύς μέλλον πολύ σημαντικές
υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα υποστηρίξουν τη
δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών σε βασικούς κλάδους της
οικονομίας, όπως η υγεία, η ιατρική και ο τουρισμός, καθώς
και νέους τρόπους εργασίας όπως στη βιομηχανία και την
εφοδιαστική αλυσίδα.
Σε επίπεδο καταναλωτή - σπιτιού, οι πάροχοι θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν νέες ανάγκες, καθώς η κρίση συμβάλλει στην
αλλαγή των καταναλωτικών συμπεριφορών και συνηθειών,
και ενισχύει την αφοσίωση των καταναλωτών σε brands,
διαμορφώνοντας παράλληλα αντίστοιχα τις αντιλήψεις τους
γι’ αυτά. Για τον λόγο αυτό, οι πάροχοι πρέπει να σκεφτούν
άμεσα πως θα επεκτείνουν και θα ενσωματώσουν τις υπηρεσίες τους πιο αποτελεσματικά, ώστε να καλύψουν τις
ανάγκες εντός οικίας. Με απλά λόγια, έχουν την ευκαιρία να
οικοδομήσουν επάνω στην εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει όλα
αυτά τα χρόνια, και να αναλάβουν το ρόλο «ενορχηστρωτή»
στο διασυνδεδεμένο μελλοντικό σπίτι. Αυτό μπορεί να γίνει
ενοποιώντας τις τεχνολογικές υπηρεσίες εντός σπιτιού που
χρειάζονται οι καταναλωτές -παραδοσιακές, όπως το Διαδίκτυο και την τηλεόραση, αλλά και τις νεότερες υπηρεσίες
«έξυπνου σπιτιού». Με τον τρόπο αυτό, οι πάροχοι μπορούν
να μονοπωλήσουν τη σχέση με τους πελάτες τους, και να
ενισχύσουν την κερδοφορία τους, προσφέροντας εξαιρετικά

εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πρόσθετα, οι πληροφορίες που
προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων των πελατών, θα
μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων οικοσυστημικών συνεργασιών, τόσο για την ενίσχυση των υπαρχουσών
υπηρεσιών, όσο και για την ανάπτυξη νέων.
Μάλιστα, στην πρόσφατη έκδοση της Accenture «The Future
Home in the 5G Era», παρουσιάζεται ανάγλυφα ο τρόπος με
τον οποίο το «Μελλοντικό Σπίτι» -με τη δύναμη των 5G, cloud,
security, AI, edge computing, eSIM κ.λπ.- θα μπορεί να προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες τηλε-εργασίας, τηλεεκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής, διασκέδασης, και φροντίδας
ηλικιωμένων, εξασφαλίζοντας παράλληλα οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στις επιχειρήσεις του οικοσυστήματος.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις στους
επόμενους μήνες. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα, αποτελεί τρανταχτή απόδειξη ότι η πανδημία είναι διαχειρίσιμη. Παράλληλα με το παρόν πρέπει να
δώσουν προτεραιότητα και στο μέλλον, όπου κεντρικό ρόλο
θα διαδραματίσει η σχέση ανθρώπου και μηχανής. Με τις
επενδύσεις στο digital να επιταχύνονται, οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών έχουν σαφή εντολή να ενισχύσουν τη συνάφειά
τους με τους πελάτες, και να δημιουργήσουν ισχυρότερες
σχέσεις εμπιστοσύνης. Στη σύγχρονη μετα-ψηφιακή εποχή,
όπου η διαρκής καινοτομία είναι ζητούμενο και προϋπόθεση επιτυχίας, είναι απαραίτητη η περαιτέρω αξιοποίηση
τεχνολογιών αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης, του
υπολογιστικού νέφους, ψηφιακών εργαλείων όπως VR, και
ανάλυσης δεδομένων. Με βάση αυτά, οι πάροχοι μπορούν
να ενισχύσουν το πελατοκεντρικό τους χαρακτήρα, και να
δημιουργήσουν ενιαία εικόνα και εξατομικευμένες εμπειρίες
σε όλα τα σημεία και κανάλια διεπαφής με τους πελάτες τους,
ανταποκρινόμενοι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
τους. Πρόσθετα, επιτακτική είναι η ανάγκη ανάπτυξης δυναμικών συνεργασιών και οικοσυστημάτων, εντός και εκτός
του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, για την επίτευξη μεγαλύτερης
ευελιξίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Τέλος, οι επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας για τα
υπάρχοντα δίκτυα, αλλά και για την επερχόμενη 5G εποχή,
οφείλουν να επιταχυνθούν.
Συμπερασματικά, η πανδημία έφερε προκλήσεις για όλους,
αλλά η θέση που έχουν οι τηλεπικοινωνίες στη ζωή και το
μέλλον των ανθρώπων, δεν ήταν ποτέ πιο ουσιαστική και
επίκαιρη. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μετατρέψουν
την κρίση σε ευκαιρία!
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Μαρία Δαραδούμη
SALES DIRECTOR GREECE, KELKOOGROUP
Πιο πλούσιος σε τοπική εμπειρία, και κατά κοινή παραδοχή πιο καταξιωμένος και
εδραιωμένος, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ο διεθνής όμιλος Kelkoogroup,
ο οποίος μετρά ήδη ένα χρόνο ενεργής παρουσίας μέσω των δύο sites που διαθέτει
στο ελληνικό αγοραστικό κοινό, το Kelkoo.gr και το gr.Ciao.com. Διαθέτοντας μία
ευρεία γκάμα εργαλείων και υπηρεσιών, και ιδιόκτητους αλγόριθμους, ο όμιλος
Kelkoo συνιστά μία ανανεωμένη και εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση για retailers
και καταναλωτές στον τομέα των sites σύγκρισης αγορών (CSS). Στην Ελλάδα το
Kelkoogroup ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2019, σε ένα ιδανικό momentum
για να λανσάρει ένα μεγάλο και ποικίλο εύρος υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας στο
ελληνικό business unit την εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, τις τεχνολογίες και
καινοτομίες του ισχυρού δικτύου αγορών από 26 διαφορετικές χώρες. Σύμφωνα με
τη Μαρία Δαραδούμη, Sales Director, Greece, του Kelkoogroup, στο Kelkoogroup
επικρατεί ενθουσιασμός με το ελληνικό business unit, καθώς η ελληνική αγορά έχει
ανταποκριθεί στις λύσεις που προτείνει η διεθνής πλατφόρμα σύγκρισης τιμών,
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. «Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση μας, μας επιτρέπει
να αναπτύσσουμε συνεχώς τις πιο αποδοτικές λύσεις για τους συνεργάτες μας»,
σημειώνει χαρακτηριστικά, και καταλήγει: «Παρέχουμε τα υψηλότερα τεχνολογικά
standards, χρησιμοποιούμε κατ’ αποκλειστικότητα εργαλεία κατασκευασμένα από
εμάς, και μοναδικά υψηλής ποιότητας data.»



Συνέντευξη στη
Σόνια Χαϊμαντά
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I.C.: Διαθέτετε δικά σας εργαλεία, εφαρμογές και ιδιόκτητους αλγόριθμους για να παράσχετε λύσεις performance
στους retailer πελάτες σας;
Μ.Δ.: Χρησιμοποιούμε αλγόριθμους βελτιστοποίησης
καμπάνιας για τους συνεργάτες μας, θέτοντας πάντοτε
ως προτεραιότητα τους στόχους τους, παρέχοντας παράλληλα μία 360 προβολή σε όλες τις πηγές traffic. Οι
υπερσύγχρονοι machine learning αλγόριθμοι, σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας data μας, μας επιτρέπουν
να εμπλουτίζουμε τις καμπάνιες τους και να παρέχουμε προβλέψεις ακριβείας. Οι συνεργάτες μας, που μας
εμπιστεύονται επί σειρά ετών, κάνουν μέσω των υπηρεσιών μας, τις καλύτερες επιλογές, χάρη στις λύσεις και
τις υπηρεσίες μας.
Η μεγάλη και έμπειρη ομάδα μας, καλύπτει βασικές πτυχές της ανάπτυξης λογισμικού και machine learning, από
προγραμματιστές frontend έως και data analysts. Έχουμε μία ευέλικτη και πρακτική προσέγγιση σε σύγκριση με
τους ανταγωνιστές μας, ώστε να αναπτύσσουμε εφαρμογές υψηλής ποιότητας.
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I.C.: Πως τοποθετείτε τον Kelkoo Group στο χάρτη της
αγοράς υπηρεσιών σύγκρισης τιμών (CSS) ηλεκτρονικών καταστημάτων, και τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από άλλες μηχανές σύγκρισης τιμών;
Μ.Δ.: Ο Kelkoo Group είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο sites σύγκρισης τιμών (CSS) με κορυφαία brands όπως το Kelkoo
και το Ciao. Με παρουσία σε 26 χώρες παγκοσμίως, και με
20 χρόνια εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το digital
marketing, και την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ο Kelkoo Group είναι μία κορυφαία e-commerce
και marketing πλατφόρμα. Σήμερα 12.000 e-έμποροι εμπιστεύονται την ποιότητα και την απόδοση των λύσεων μας,
προβάλλοντας τα 275 εκατομμύρια προϊόντα τους στο δίκτυο μας, που προσεγγίζουν εκατομμύρια καταναλωτές.
Είμαστε μία παγκόσμια marketing πλατφόρμα που χρησιμοποιεί δεδομένα και τεχνολογία η οποία βασίζεται σε
αλγόριθμους για την παροχή ποιοτικού traffic στα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η ομάδα μας, αποτελείται από τους κορυφαίους digital experts και συνεχώς αναπτύσσουμε τα δικά μας έξυπνα εργαλεία για να

Έχουμε
δημιουργήσει με
την πάροδο των
ετών ένα δίκτυο
2.700 premium
publishers.
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Οι συνεργάτες μας
διαθέτουν από
την πρώτη στιγμή
έναν αποκλειστικό
account manager.

προσφέρουμε τους καλύτερους υποψήφιους αγοραστές
στους συνεργάτες μας. Δεν διαθέτουμε μόνο διάφορες
CSS, αλλά έχουμε επίσης δημιουργήσει με την πάροδο
των ετών ένα δίκτυο 2.700 premium publishers, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων brands, Yahoo και Ebay.
Επιπλέον, ως Google Shopping premium partners, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις καμπάνιες διαφημίσεων Google
Shopping, προσφέροντας πρόσβαση στους συνεργάτες
μας, είτε σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται οι ίδιοι, είτε
σε υπηρεσίες που διαχειριζόμαστε πλήρως για εκείνους.
I.C.: Πως λειτουργεί η μηχανή σύγκρισης τιμών του
Kelkoo Group;
Μ.Δ.: O Kelkoo Group παρέχει την κορυφαία Υπηρεσία Σύγκρισης Αγορών (CSS) στην Ευρώπη (με παρουσία σε 26
χώρες), επιτρέποντας στους χρήστες της να ενημερώνονται σχετικά με τις προσφορές των προϊόντων που τους
ενδιαφέρουν, να βρίσκουν τους πιο αξιόπιστους εμπόρους στο Διαδίκτυο, και να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων που αναζητούν.
Η CSS του Kelkoo λειτουργεί όπως όλες οι CSS παγκοσμίως. Όταν ένας καταναλωτής αναζητήσει κάποιο προϊόν στο Kelkoo.gr ή στο gr.Ciao.com και κάνει κλικ στο προϊόν της επιλογής του, ανακατευθύνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του αντίστοιχου εμπόρου για να ολοκληρώσει την αγορά του.
I.C.: Ποιο είναι το πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στον
Kelkoo Group και την υπηρεσία Google Shopping, και ποια
είναι τα προνόμια και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του
Kelkoo.gr ως επίσημος συνεργάτης του Google Shopping;
Μ.Δ.: Το τοπίο του τομέα σύγκρισης αγορών διαμορφώθηκε όπως είναι σήμερα από το πρόστιμο των 2,4 δισ. ευ-
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ρώ που επιβλήθηκε στην Google το 2017 για κατάχρηση
κυρίαρχης θέσης στο χώρο των shopping ads. Η Google
έπρεπε να απελευθερώσει την αγορά PLA (product listing
ads) σε άλλους προμηθευτές, και πλέον σήμερα τα CSS
(comparison sites), μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία.
H Kelkoo ήταν η πρώτη CSS που έλαβε το συγκεκριμένο status, προσφέροντας στους e-εμπόρους πρόσβαση
σε διευρυμένη digital γνώση και εμπειρία. Παράλληλα, o
Kelkoo Group προσφέρει μοναδική ανάλυση του ανταγωνισμού στα keywords, με έξυπνο και αυτοματοποιημένο
reporting, τροφοδοτώντας με ακόμη περισσότερες πληροφορίες τις στρατηγικές δημοπρασιών (bidding), συνολικά τις καμπάνιες και την τιμολόγηση των προϊόντων. Η
συνεργασία με την Google, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους retailers ένα ακόμη εργαλείο για να οδηγήσουν
ποιοτικό traffic στο online κατάστημα τους.
Η συνεργασία με τoν Kelkoo Group προσφέρει μία γκάμα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στους e-commerce
retailers που αναζητούν να βελτιώσουν το click through rate
τους και το online positioning. Είμαστε επίσης υπερήφανοι
για την προσφορά της καλύτερης customer service στην
αγορά. Οι πολύγλωσσες εσωτερικές μας ομάδες, προσφέρουν υποστήριξη που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη,
διασφαλίζοντας ότι οι συνεργάτες μας θα κερδίσουν τη
μέγιστη δυνατή αξία από τις καμπάνιες τους. Όσον αφορά στα Google Shopping Ads, η συνεργασία με τον Kelkoo
Group προσφέρει στους retailers κατ’ ελάχιστο 20% πλεονέκτημα στις καμπάνιες τους, διασφαλίζοντας ότι δεν
επηρεάζεται ο συνολικός Google Ads σχηματισμός.
Τα CSS brands μας, συμπεριλαμβανομένων των LeGuide,
Webmarchand, Ciao και Choozen, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, με
τους e-shoppers να ωφελούνται από μία τεράστια ποικι-

λία προτάσεων όταν αναζητούν τα αγαπημένα τους προϊόντα. Οι καταναλωτές παραμένουν στην καρδιά της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, καθώς δουλεύουμε με τους
retailers για να προσφέρουμε προϊόντα που δίνουν προτεραιότητα στον καταναλωτή. Η προσφορά σύγκρισης τιμών προς όφελος του καταναλωτή είναι καίριας σημασίας για την Kelkoo.
I.C.: Υποστηρίζετε ότι η μηχανή σύγκρισης τιμών του
Kelkoo Group αποτελεί μία αξιόπιστη λύση B2B και μία
άκρως ανταγωνιστική πρόταση για retailers και καταναλωτές στον τομέα των sites σύγκρισης αγορών (CSS);
Που το βασίζετε; Στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει ο όμιλος στην Ευρώπη, στην τεχνογνωσία και τις τεχνολογίες
και καινοτομίες που εφαρμόζετε, ή στη στρατηγική σας;
Τί αποτελεί το δυνατό σας «χαρτί»;
Μ.Δ.: Η κορυφαία θέση την οποία διαθέτουμε, βασίζεται τόσο στην εμπειρία όσο και στην εξειδίκευση μας. Η
εμπειρία μας, μας επέτρεψε να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο αγορών σε 26 διαφορετικές χώρες, και να επωφεληθούμε από την τεράστια γνώση που μας προσέφερε η ανάλυση των e-commerce data. Η τεχνογνωσία και η
εξειδίκευση μας, μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε συνεχώς τις πιο αποδοτικές λύσεις για τους συνεργάτες μας.
Παρέχουμε τα υψηλότερα τεχνολογικά standards, χρησιμοποιούμε κατ’ αποκλειστικότητα εργαλεία κατασκευασμένα από εμάς, και μοναδικά υψηλής ποιότητας data.
I.C.: Διαθέτετε δικά σας εργαλεία, εφαρμογές και ιδιόκτητους αλγόριθμους για να παράσχετε λύσεις performance
στους retailer πελάτες σας;
Μ.Δ.: Χρησιμοποιούμε αλγόριθμους βελτιστοποίησης
καμπάνιας για τους συνεργάτες μας, θέτοντας πάντοτε
ως προτεραιότητα τους στόχους τους, παρέχοντας παράλληλα μία 360 προβολή σε όλες τις πηγές traffic. Οι
υπερσύγχρονοι αλγόριθμοι machine learning, σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας data μας, μας επιτρέπουν
να εμπλουτίζουμε τις καμπάνιες τους και να παρέχουμε προβλέψεις ακριβείας. Οι συνεργάτες μας, που μας
εμπιστεύονται επί σειρά ετών, κάνουν μέσω των υπηρεσιών μας τις καλύτερες επιλογές, χάρη στις λύσεις και
τις υπηρεσίες μας.
Η μεγάλη και έμπειρη ομάδα μας, καλύπτει βασικές πτυχές της ανάπτυξης λογισμικού και machine learning, από
προγραμματιστές frontend έως και data analysts. Έχουμε μία ευέλικτη και πρακτική προσέγγιση σε σύγκριση
με τους ανταγωνιστές μας, ώστε να αναπτύξουμε εφαρμογές υψηλής ποιότητας.
I.C.: Πόσα sites σύγκρισης τιμών διαθέτετε στην Ευρώπη
και πόσα στην Ελλάδα; Πόσους retailers συγκεντρώνε-

τε σε παγκόσμια βάση και πόσους στην ελληνική αγορά;
Μ.Δ.: Η διεθνή μας παρουσία αποτελείται από:
• 14 CSS στην Ευρώπη (συνολικά 5 brands: Kelkoo,
LeGuide, Ciao, Webmarchand, Choosen)
• 2 sites, Kelkoo.gr & gr.Ciao.com
• Περίπου 180 merchants στην Ελλάδα
• 12.000 merchants σε όλο τον κόσμο
I.C.: Έχετε κερδίσει το status του premium partner, προσφέροντας στους εμπόρους πρόσβαση σε διευρυμένη ψηφιακή γνώση και εμπειρία. Πως εξασφαλίζετε τη συλλογή
data και το traffic στα e-shops με τα οποία συνεργάζεστε;
Μ.Δ.: Προσαρμόζουμε τις τεχνικές και τις στρατηγικές
μας, με βάση τους στόχους των συνεργατών μας. Ορισμένοι συνεργάτες επικεντρώνονται περισσότερο στο
ROAS, ανεξάρτητα από το επίπεδο δαπανών. Άλλοι θα
επικεντρωθούν περισσότερο στη μεγιστοποίηση της έκθεσης των καταστημάτων τους. Απλώς εξαρτάται από το
που βρίσκεται ο συνεργάτης όσον αφορά τη στρατηγική
και την ανάπτυξη. Εμείς, ως Shopping Ads experts της καμπάνιας, θα προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας με βάση
τις ανάγκες και τους στόχους του εκάστοτε συνεργάτη,
καθώς γνωρίζουμε τους μοχλούς που θα κάνουν προς τη
μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Στον Kelkoo Group, αυτό που καθορίζει το επίπεδο της
παρεχόμενης υπηρεσίας, είναι η στρατηγική και οι ανάγκες σας. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από
τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτική, έως ενεργή διαχείριση καμπάνιας. O συνεργάτης μας, αναλύει την ανάγκη του και εμείς προσφέρουμε τις κατάλληλη υπηρεσία.
Τέλος, o Kelkoo Group είναι Google CSS Premium Partner.
Αυτό σημαίνει με απλούς όρους ότι έχουμε πρόσβαση σε
πολλά δεδομένα και πολλή υποστήριξη από τις διάφορες
ομάδες της Google. Αλλά το πραγματικό πλεονέκτημα
μας, είναι ότι διαθέτουμε δικό μας εξειδικευμένο προσωπικό, που μπορεί να κατανοήσει όλα τα δεδομένα και να
τα μετατρέψει σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της εκάστοτε καμπάνιας.
I.C.: Για ποιους λόγους επιλέξατε να κάνετε την είσοδο σας στην Ελληνική αγορά; Έχετε δικαιωθεί μέχρι
στιγμής;
Μ.Δ.: Η ελληνική αγορά e-commerce είναι ελκυστική για
εμάς καθώς είναι εδραιωμένη, με λίγα, κυρίαρχα sites σύγκρισης αγορών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο όμιλος Kelkoo
μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό pricing και υποστηρικτικές δομές, ικανές να πείσουν τους e-εμπόρους να
συνεργαστούν μαζί μας.
Καθώς προωθούμε την επέκταση μας ανά την Ευρώπη,
το 2019 ήταν ο ιδανικός χρόνος για να λανσάρουμε και
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INTERVIEW

Χρησιμοποιούμε
υπερσύγχρονους
αλγόριθμους
machine learning,
σε συνδυασμό με
υψηλής ποιότητας
data.

στην Ελλάδα μεγάλο εύρος των υπηρεσιών μας. Η εκτεταμένη εμπειρία μας, μας βοήθησε να μπούμε στην ελληνική αγορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είμαστε
ενθουσιασμένοι με το ελληνικό business unit, και η ελληνική αγορά έχει ανταποκριθεί στις λύσεις μας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας.
I.C.: Ποιοι είναι οι στόχοι που βάζετε για την παρουσία
σας στην Ελλάδα, δεδομένης της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου με γεωμετρική πρόοδο (+34% το
τελευταία τρίμηνο);
Μ.Δ.: Ο όμιλος μας, μετρά ήδη ένα χρόνο ενεργής παρουσίας στην ελληνική αγορά, μέσω των δύο sites που διαθέτουμε για το ελληνικό αγοραστικό κοινό, τα Kelkoo.gr και
gr.Ciao.com. Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει να προσφέρουμε μία νέα, εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση για
retailers και καταναλωτές, στον τομέα των sites σύγκρισης αγορών (CSS). Ο Kelkoo Group έρχεται στην Ελλάδα
«εξοπλισμένος» με εκτεταμένη εμπειρία, ιδιόκτητους αλγόριθμους, και ευρεία γκάμα εργαλείων και υπηρεσιών.
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I.C.: Πως εξασφαλίζετε στους e-commerce retailers τη
βελτίωση του click through rate και του online positioning
για λογαριασμό των πελατών σας;
Μ.Δ.: Οι συνεργάτες μας, διαθέτουν από την πρώτη στιγμή έναν αποκλειστικό account manager, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις της καμπάνιας. Παρέχουμε
λεπτομερή reports και συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, για να βοηθήσουμε τον συνεργάτη μας να επιτύχει τις
καλύτερες επιδόσεις. Αυτές οι προτάσεις θα μπορούσαν
να αφορούν τη διαχείριση του traffic, το περιβάλλον της
αγοράς, ή φυσικά τις λέξεις-κλειδιά και τις στρατηγικές
προσφοράς, όταν πρόκειται για καμπάνιες Shopping Ads.
Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, προσαρμόζουμε συνεχώς το traffic που στέλνουμε στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση. Χρησιμοποιούμε αλγόριθμους βελτιστοποίησης καμπάνιας για
τους συνεργάτες μας, θέτοντας πάντοτε ως προτεραιότητα τους στόχους τους, παρέχοντας παράλληλα μία 360
προβολή σε όλες τις πηγές traffic. Οι υπερσύγχρονοι αλγόριθμοι machine learning, σε συνδυασμό με τα υψηλής

ποιότητας data μας, μας επιτρέπουν να εμπλουτίζουμε τις
καμπάνιες τους, και να παρέχουμε προβλέψεις ακριβείας.
I.C.: Ποιο είναι ο επιχειρηματικό και οικονομικό μοντέλο
(business model) που εφαρμόζετε στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με τους retailers;
Μ.Δ.: Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στο μοντέλο κόστους ανά κλικ (CPC). Το CPC εξαρτάται από συγκεκριμένες κατηγορίες στις οποίες ανήκει οποιοδήπο-

τε προϊόν. Ο συνεργάτης έχει δυνατότητα να ορίζει κάθε μήνα τον προϋπολογισμό που επιθυμεί να δαπανήσει,
ώστε να έχει πλήρη έλεγχο του budget του. Επιπλέον, μέσω του KST (Kelkoo Sales Tracking) ο εκάστοτε συνεργάτης έχει πρόσβαση σε αναλυτικούς δείκτες στατιστικών,
προκειμένου να παρακολουθεί συνεχώς την απόδοση της
υπηρεσίας. Σε συνεργασία με τον account manager του,
μπορεί να βελτιστοποιεί τους δείκτες με συγκεκριμένες
ενέργειες κάθε φορά.

Μαρία Δαραδούμη
Η καριέρα μου σηματοδοτείται από μία σειρά
σημαντικών θέσεων, δια των οποίων έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η εμπειρία μου, και έχει ισχυροποιηθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ικανότητα μου στις
πωλήσεις, στη διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών,
στην υποστήριξη πελατών (customer support)
και στην ανάπτυξη της εμπειρίας των χρηστών
(user experience). Στην παρούσα φάση παρέχω
τις υπηρεσίες μου στη θέση του Country Manager
στην Ελλάδα για την πολυεθνική εταιρεία Kelkoo.
Τα καθήκοντά μου, υπό την προαναφερόμενη
θέση, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εποπτεία
και ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της
εταιρείας, τη διαρκή ανάπτυξη των πωλήσεων των
επιχειρήσεων που εντάσσονται στην πλατφόρμα
της Kelkoo, καθώς και τη βελτίωση της κερδοφορίας τους. Στην αμέσως προηγούμενη εργασία μου,
είχα τα καθήκοντα της θέσης του Senior Account
Manager στο τμήμα Πωλήσεων / Υποστήριξης της
εταιρείας Skroutz, όπου εστίαζα κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και των καταστημάτων, καθώς
και στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών κατά
τη χρήση της πλατφόρμας της εταιρείας. Πριν την
Skroutz, όταν εργαζόμουν στην εταιρεία ICAP, κατάφερα να προαχθώ στη θέση του Senior Account
Manager, μέσα σε διάστημα 10 μηνών. Κατά τη
διάρκεια της καριέρας μου, πάντα κάθε έτος
επιτυγχάνω όλους τους κρίσιμους και σημαντικούς
επιχειρηματικούς στόχους που μου ανατίθενται,
ενώ παράλληλα έχω προσδώσει στρατηγικό όραμα
σε κάθε εργοδότη μου, ξεχωριστά. Τα επιτεύγματα
μου, έχουν ως βάση την πανεπιστημιακή παιδεία
μου, την αναλυτική σκέψη μου, τον ενθουσιασμό
μου, και την ικανότητα μου να προσαρμόζομαι,
να βελτιώνομαι, και να εξελίσσομαι στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες. Όντας
ήδη αναγνωρισμένη από τους εκάστοτε εργοδότες
μου ως στέλεχος με ηγετικές ικανότητες και με
διαρκές κίνητρο, προσπαθώ πάντα να παραγάγω
τα καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία να ξεπερνούν
πάντα τις αντίστοιχες προσδοκίες.
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Ο νέος σχεδιασμός για το G-Cloud


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Ένα νέο G-Cloud σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν πολλαπλασιαστεί.
Μέχρι πρόσφατα προωθούνταν ένα έργο προϋπολογισμού
15 εκατ. ευρώ, ωστόσο, τώρα συζητείται ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή και του
ν. 4623/19 που επιβάλει όλα τα συστήματα του δημοσίου μέχρι το 2022 να έχουν μεταφερθεί στο κυβερνητικό
υπολογιστικό νέφος. Το έργο σχεδιάζεται από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (κύριος και φορέας λειτουργίας του έργου) σε συνεργασία με την ΚτΠ
που θα είναι η αναθέτουσα αρχή και βρίσκεται στη φάση
της ολοκλήρωσης του τεχνικού δελτίου, ενώ υπό συζήτηση είναι το θέμα της χρηματοδότησής του. Στόχος είναι η
προκήρυξή στο τέλος του έτους.
Πρόκειται για την επόμενη γενιά του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud next generation) πάνω στο οποίο
θα εγκατασταθεί η πλειοψηφία των συστημάτων πληροφορικής του Δημοσίου για την παροχή νέων προηγμένων
ψηφιακών υπηρεσιών όπως Platform as a Service (Paas)
και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων υπό σχεδιασμό
Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα έργα ΤΠΕ που βρίσκονται στο
portfolio της ΚτΠ:
• Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός Προμήθειας Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)
-αγορά αδειών λογισμικού και λειτουργικού συστήματος,
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παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης- για την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου
λογισμικού της Δημόσιας Διοίκησης, προϋπολογισμού περίπου 39 εκατ. ευρώ. Την καλύτερη προσφορά έχει δώσει
ο ΟΤΕ και το έργο θα του ανατεθεί όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και εγκριθεί η σύμβαση από το ελεγκτικό συνέδριο.
• Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος (ERP),
προϋπολογισμού περίπου 30 εκατ. ευρώ, για τους φορείς της Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης: Αφορά τον
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης
και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και Προμηθειών όπως και την
υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης
και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της
Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος είναι να προκηρυχθεί εντός
του έτους. Τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το τεύχος διακήρυξης. Διερευνάται το θέμα της
χρηματοδότησής του (αν θα είναι μόνον εθνικοί όροι ή
συνδυασμός εθνικών και κοινοτικών).
• Το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού (HRMS) για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, προϋπολογισμού 12,320 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός Ιουλίου.
• Διαύγεια 3, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. έχει κατατεθεί
τεχνικό δελτίο και εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η προκήρυξη εντός των επόμενων μηνών.
• Έργο υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
για Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης των επιχειρησιακών
μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής,

προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, εντός των επόμενων
μηνών προκήρυξη.
• Έργο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - ηλεκτρονική αποδελτίωση για όλο τον δημόσιο τομέα για λογαριασμό της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Προϋπολογισμός 4
εκατ. ευρώ. Εντός του έτους η προκήρυξη.
• Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού έργο προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ. Προκήρυξη εντός του έτους.
• Επέκταση - Αναβάθμιση του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών
Δραστηριοτήτων) έργο με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. ευρώ
θα προκηρυχθεί εντός Ιουλίου.
Ολοένα και περισσότεροι φορείς του Δημοσίου συγκεντρώνουν τα πληροφοριακά τους συστήματα στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που
διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Μέσα σε 12 μήνες, έχει επιτευχθεί σημαντική οικονομία κλίμακος σε υπολογιστικές υποδομές και
ανθρώπινους πόρους, καθώς και μειωμένο κόστος συντήρησης των υποδομών.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι συντηρήσεις και η διαχείριση πραγματοποιούνται κεντρικά για το ελληνικό Δημόσιο, και όχι
αποσπασματικά από κάθε φορέα. Με βάση τις διεθνείς
πρακτικές και μελέτες, εκτιμάται ότι αν κάθε φορέας του
Δημοσίου διατηρούσε ξεχωριστό Data Center για τις ανάγκες του, το ετήσιο κόστος θα ήταν τουλάχιστον τριπλάσιο
από αυτό που επιτυγχάνεται σήμερα με τη συγκέντρωση
στο G-Cloud.

Εκτός από το οικονομικό, υπάρχουν σημαντικά οφέλη σε
επίπεδο λειτουργίας, καλύτερης απόδοσης, και ασφάλειας των συστημάτων. Συγκεκριμένα, μέσα σε 12 μήνες:
• Το G-Cloud αναβαθμίστηκε με την ενσωμάτωση της αντίστοιχης υποδομής που διατηρούσε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
• Εντάχθηκαν 56 νέοι φορείς στο G-Cloud, αυξάνοντας κατά
37% τον συνολικό αριθμό των φορέων
• Η κάλυψη της υφιστάμενης χωρητικότητας των υποδομών
αυξήθηκε κατά 38%, φτάνοντας στο 73%, από 53% που
ήταν πριν από ένα χρόνο
• Κατέστη δυνατή η 24ωρη λειτουργία συστημάτων, ενώ
μέχρι πρότινος υπήρχαν φορείς των οποίων τα συστήματα
λειτουργούσαν ακόμη και λιγότερο από 12 ώρες το 24ωρο
• Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ στις
υποδομές του G-Cloud. Μετά από πολύμηνη και εντατική
εργασία των δυο φορέων, το Πληροφοριακό Σύστημα του
Οργανισμού μεταφέρθηκε από τις υποδομές εικοσαετίας
του τέως ΙΚΑ στις σύγχρονες υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ
Συνολικά, στο G-Cloud φιλοξενούνται σήμερα οι εφαρμογές και τα Πληροφοριακά Συστήματα 206 δημόσιων φορέων. Έχοντας υιοθετήσει πλήρως τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές, το G-Cloud είναι σε πλήρη ετοιμότητα για νέες
εντάξεις. Η στρατηγική επένδυσης στο G-Cloud περιλαμβάνει διάφορα στάδια αναβάθμισης και εξειδίκευσης, με
στόχο τη συγκέντρωση όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων των επιμέρους φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
σε μία ενιαία δομή, υπό τη συντήρηση και διαχείριση της
υποδομής από την ΓΓΠΣΔΔ.
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APPS

Γιατί ο λογαριασμός σας στο
WhatsApp μπορεί να κινδυνεύει

Μπορεί κάποιος να πάρει τον έλεγχο του λογαριασμού σας
στο WhatsApp απλώς γνωρίζοντας τον αριθμό του τηλεφώνου
σας; Η ESET έκανε ένα μικρό τεστ και να τι διαπίστωσε.
Τον Ιανουάριο του 2020, το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της
Amazon Jeff Bezos παγιδεύτηκε όταν έλαβε εν αγνοία του
στο λογαριασμό του WhatsApp ένα κακόβουλο βίντεο. Τότε
οι περισσότεροι σκεφτήκαμε την ασφάλεια του δικού μας
τηλεφώνου και πόσο εύκολα θα μπορούσαμε να γίνουμε
στόχος κάποιας επίθεσης.
Υπάρχουν πολλές συμβουλές που θα μπορούσαν να δοθούν
καθώς και εργαλεία και τεχνικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προστατέψουν τους 2 δισεκατομμύρια
χρήστες του WhatsApp από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. H αλήθεια, όμως, είναι ότι αν κάποιος κακόβουλος
χάκερ βαλθεί να πετύχει το στόχο του, δεν υπάρχουν και
πολλά που μπορούμε να κάνουμε εκτός από το να προσπαθήσουμε να προστατευθούμε όσο καλύτερα μπορούμε…
ελπίζοντας ότι έτσι οι δράστες θα προτιμήσουν τελικά να
χτυπήσουν κάποιον άλλο, λιγότερο προστατευμένο στόχο.
Σύμφωνα, όμως, με τον Jake Moore Security Specialist στην
ESET UK, στην περίπτωση του WhatsApp, υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε
το λογαριασμό μας και αφορά στην πρόσβαση που μπορεί να
έχει κάποιος τρίτος στη συσκευή του τηλεφώνου μας όσο
βρίσκεται στον ίδιο χώρο με εμάς. Η διαπίστωση του Moore
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βασίζεται στο εξής: τα μηνύματα στο WhatsApp είναι μεν
ήδη κρυπτογραφημένα, όμως το κλειδί κρυπτογράφησης
βρίσκεται και στις δύο συσκευές που χρησιμοποιούνται σε
μια συζήτηση. Οπότε, αν κάποιος έχει άμεση πρόσβαση σε μια
αφύλακτη συσκευή κινητού τηλεφώνου μπορεί να αποκτήσει
πρόσβαση και στο λογαριασμό του WhatsApp του άλλου.
Ο Moore επαλήθευσε αυτήν του τη θεωρία κάνοντας ένα
πείραμα. Μια μέρα, καθώς ήταν στα γραφεία της εταιρίας,
εγκατέστησε το WhatsApp σε μια εξτρά συσκευή τηλεφώνου
που διέθετε και όταν είδε μια συνάδελφό του να φεύγει από
τη θέση της για να φτιάξει καφέ αφήνοντας αφύλακτη τη
συσκευή του τηλεφώνου της στο γραφείο της, ο Moore πληκτρολόγησε αμέσως τον αριθμό του τηλεφώνου της στο νέο
του λογαριασμό WhatsApp. Στη συσκευή της συναδέλφου εμφανίστηκε ένα μήνυμα με τον κωδικό επιβεβαίωσης. Ο Moore
πέρασε διακριτικά από το γραφείο της, κοίταξε τον κωδικό
και στη συνέχεια τον πληκτρολόγησε στο πεδίο επαλήθευσης
στο εφεδρικό του τηλέφωνο… Και έτσι απλά απέκτησε τον
έλεγχο του λογαριασμού WhatsApp της συναδέλφου του.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε αν ήθελε να δει όλες τις
συνομιλίες της στην εφαρμογή όχι όμως και τα μηνύματά
της. Τότε, ο Moore εντόπισε ένα chat group με την ονομασία
"The Hunz", στην οποία έστειλε ένα μήνυμα του τύπου "Γεια
χαρά! Είχα μια απίστευτα χάλια μέρα… παρακαλώ στείλτε
μου memes!” και φυσικά έλαβε μια σειρά από χαριτωμένες

απαντήσεις από τους ανυποψίαστους φίλους της συναδέλφου του. Όταν η συνάδελφός του επέστρεψε στο γραφείο
της με το latte της, δε γνώριζε ότι εκείνη την ώρα ο Moore
αντάλλασσε μηνύματα στο WhatsApp με τους φίλους της.
Πέρασαν λίγα λεπτά πριν κοιτάξει το τηλέφωνό της. «Περίεργο» είπε δυνατά «για κάποιο λόγο έλαβα έναν κωδικό από το
WhatsApp». Δίστασε για λίγο και μετά… απλά το διέγραψε.
Ο Moore ενημέρωσε αμέσως τη συνάδελφό του για το πείραμα που έκανε, αποσυνδέθηκε από το λογαριασμό της και
στη συνέχεια την καθοδήγησε για το τι μπορεί να κάνει στο
μέλλον για να αποφύγει μια τέτοια επίθεση.
Σύμφωνα με τον Security Specialist της ESET, να τι μπορείτε
να κάνετε για να αποφύγετε και εσείς μια τέτοια επίθεση:

στο μπάνιο αφήνοντας τη συσκευή στη θέση τους. Θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλά ύποπτα άτομα
σε χώρους εργασίας και ακόμα και αν εμπιστεύεστε τους
συναδέλφους σας, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κάποιο
τρίτο άτομο που θα βρεθεί στον ίδιο χώρο με εσάς να
αρπάξει την ευκαιρία για να επιτεθεί. Οπότε είναι καλό να
μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σας αφύλακτη.
• Τέλος, υπάρχει ένας ακόμα καλύτερος τρόπος να προστατέψετε τον λογαριασμό σας. Η εφαρμογή WhatsApp
διαθέτει μια απλή διαδικασία για επαλήθευση δύο βημάτων
(two-step verification).

• Αρχικά θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την προεπισκόπηση μηνυμάτων SMS. Αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές,
αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν να διαβάζουν τα μηνύματα
τους γρήγορα. Πολλοί, όταν χρησιμοποιούν ταυτοποίηση
δύο βημάτων (γνωστή και ως two-factor authentication)
χωρίς τη χρήση μιας ειδικής εφαρμογής ταυτοποίησης
(authenticator app), λαμβάνουν τους κωδικούς μέσω SMS.
Aν είναι ενεργοποιημένη η προεπισκόπηση των μηνυμάτων SMS, τότε αυτοί οι κωδικοί εμφανίζονται αυτόματα
στην οθόνη ακόμα και αν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, αν ο χρήστης έχει αφήσει τη
συσκευή του αφύλακτη, τα μηνύματα μπορούν να διαβαστούν από κάποιον κακόβουλο τρίτο που βρίσκεται στον
ίδιο χώρο.

- Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης
δύο βημάτων αρκεί να μπείτε στην εφαρμογή και να
ακολουθήσετε τη διαδρομή Ρυθμίσεις (Settings) >
Λογαριασμός (Account) > Two-Step verification και να
επιλέξετε Enable.
- Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν
κωδικό που θα αποτελείται από έξι νούμερα και τον
οποίο θα πρέπει να θυμάστε στο μέλλον.
- Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να δώσετε μια διεύθυνση
email για επαναφορά του λογαριασμού σε περίπτωση
που ξεχάσετε τον κωδικό σας.
- Τέλος, θα λάβετε μια επιβεβαίωση ότι η διαδικασία ταυτοποίησης δύο βημάτων ενεργοποιήθηκε σε τηλέφωνο
σας, οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να
αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή να μεταφέρει τα μηνύματα σε άλλη συσκευή.

• Δεύτερο, δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το κινητό σας τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή αφύλακτη. Αρκετοί άνθρωποί
κοιμούνται καθώς ταξιδεύουν στο τραίνο ή το αεροπλάνο
έχοντας δίπλα τους το τηλέφωνο τους, η ακόμα πηγαίνουν

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τον κωδικό σας κάθε φορά
που ανοίγετε την εφαρμογή. Αυτή η διαδικασία, όμως, θα
σας βοηθήσει να απολαμβάνετε από εδώ και στο εξής την
τεχνολογία με ασφάλεια.
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CYBER

Δεξιότητες για την αξιολόγηση
της ψηφιακής ανθεκτικότητας της
εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Kaspersky ενισχύει την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Διαφάνειας με την έναρξη του προγράμματος «Cyber Capacity
Building» και την εικονική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του
Κέντρου Διαφάνειας. Το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
παρέχει γνώσεις αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων
σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά
ιδρύματα που χρειάζονται δεξιότητες αξιολόγησης ασφάλειας
της υποδομής πληροφορικής. Η απομακρυσμένη είσοδος
στα Κέντρα Διαφάνειας της εταιρείας, επιτρέπει τη συνεχή
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές και τις
τεχνολογίες εσωτερικής ασφάλειας.
Με την ψηφιοποίηση να αυξάνεται ραγδαία, μια ισχυρή υποδομή πληροφορικής είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή
ολοκλήρωση και λειτουργία διαφόρων πλατφορμών λογισμικού
και hardware, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των
λειτουργιών. Ταυτόχρονα, η υποδομή πληροφορικής ενός
οργανισμού μπορεί να υπόκειται σε διάφορους κινδύνους που
σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθιστώντας
την ψηφιακή ανθεκτικότητα κρίσιμη. Ως μέρος των παγκόσμιων
αλυσίδων εφοδιασμού και / ή των κρίσιμων δικτύων υποδομής,
διάφορα στοιχεία της υποδομής πληροφορικής μπορούν να τε-
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θούν σε κίνδυνο, προκαλώντας βλάβη στη δημόσια ασφάλεια
καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ευημερία. Ευτυχώς
υπάρχουν τρόποι με τους οποίους οι οργανισμοί μπορούν να
αξιολογήσουν και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και την
ασφάλεια αυτών των στοιχείων.
Για να βοηθήσει, η Kaspersky ανέπτυξε ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων - ειδική εκπαίδευση για την
αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων. Διατίθεται online
και offline, έχει σχεδιαστεί για να βοηθά εταιρείες, κυβερνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα να αναπτύξουν
πρακτικά εργαλεία και γνώσεις για αξιολογήσεις ασφάλειας.
Μόνο τότε μπορούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και
την ασφάλεια των εφαρμογών τρίτων που ενσωματώνονται
στις υποδομές και τα δίκτυα πληροφορικής τους. Μέσω του
προγράμματος, οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίσουν τους
κινδύνους της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και να
τους διαχειριστούν και να τους μετριάσουν.
«Από το άνοιγμα των Κέντρων Διαφάνειας, έχουμε αναπτύξει
ευρεία πρακτική αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων
και βλέπουμε ότι δεν αρκεί να επικοινωνούμε απλά την ανάγκη
για ετοιμότητα μιας εταιρείας να παρέχει τον πηγαίο κώδικα

για έλεγχο. Απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ειδικών γνώσεων
για την ασφάλεια πληροφορικής από τους συνεργάτες μας
για τη διενέργεια αξιολόγησης και για την πλήρη εμπειρία
του τι προσφέρεται στο πλαίσιο της πολιτικής διαφάνειας. Το
πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων θα
επιτρέψει σε οργανισμούς, τόσο επιχειρήσεις όσο και κυβερνήσεις, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, να αναπτύξουν δεξιότητες για σωστές αξιολογήσεις ασφάλειας των προϊόντων
που χρησιμοποιούν και έτσι να συμβάλουν στην ενίσχυση της
ψηφιακής ανθεκτικότητας των δικών τους δικτύων», σχολίασε
ο Oleg Abdurashitov, Head of Public Affairs στην Kaspersky.
Το πρόγραμμα απαιτεί βασικές γνώσεις για τον κύκλο ζωής
ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού και ασφάλειας πληροφοριών. Η εκπαίδευση θα παρέχει στους οργανισμούς μια
εισαγωγή στην αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων και
στη μοντελοποίηση απειλών, καθώς και στην αναθεώρηση του
πηγαίου κώδικα και στη διαχείριση της ευπάθειας. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα θα είναι δωρεάν και θα ξεκινήσει
πρώτα για κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στο
τρίτο τρίμηνο του 2020. Μέσα στο έτος, η εκπαίδευση θα είναι
διαθέσιμη για επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Απομακρυσμένη Διαφάνεια
Με την πραγματικότητα της παγκόσμιας κοινωνικής αποστασιοποίησης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές
υπηρεσίες δεν περιορίζονται από τη φυσική πρόσβαση. Η
διαθεσιμότητα των Κέντρων Διαφάνειας της Kaspersky σε
πελάτες, συνεργάτες και μελλοντικούς συνεργάτες δεν
αποτελεί εξαίρεση. Για να συνεχίσει να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές πρακτικές
ασφάλειας και τις τεχνολογίες της, η Kaspersky επέτρεψε

την απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες των Κέντρων
Διαφάνειας, παρέχοντας μια επιλογή αξιολόγησης «bluepiste» - την καλύτερη επιλογή για εξοικείωση με τις τεχνικές
πρακτικές της εταιρείας και απαράμιλλα πρότυπα προστασίας
δεδομένων.
Με αυτήν την υπηρεσία, οι έμπιστοι συνεργάτες της
Kaspersky θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να αποκτήσουν μια επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας
και διαφάνειας της εταιρείας, καθώς και των προϊόντων και
των υπηρεσιών της. Οι ειδικοί ασφάλειας της Kaspersky είναι
επίσης έτοιμοι να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις
σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας και τη λειτουργία των λύσεών της, μαζί με τη διοργάνωση μιας ζωντανής επίδειξης επισκόπησης πηγαίου κώδικα.
Για να ζητήσετε μια απομακρυσμένη επιλογή αξιολόγησης
«blue-piste», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
Άλλες ενημερώσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Παγκόσμιας Διαφάνειας της Kaspersky είναι διαθέσιμες στον ειδικό
ιστότοπο kaspersky.com/transparency-center.

infocom•08-09•20

19

UPGRADE

Νέα λειτουργικά συστήματα και
καινοτόμες τεχνολογίες για όλες
τις συσκευές Apple

Η Apple ανακοίνωσε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών WWDC, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, μια σειρά από καινοτόμες
τεχνολογίες οι οποίες ωθούν την εμπειρία χρήσης των
προϊόντων της σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα.
Το macOS Big Sur, το νέο λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών Mac, αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση ενός
από τα πιο προηγμένα λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές στον κόσμο. To macOS Big Sur αν και εξολοκλήρου
επανασχεδιασμένο, παραμένει απόλυτα οικείο. Ο Safari
browser διαθέτει τώρα πολλά νέα χαρακτηριστικά, όπως
τη δυνατότητα εξατομίκευσης της αρχικής σελίδας, κομψά
σχεδιασμένα και ισχυρά tabs, γρήγορη και εύκολη μετάφραση, και νέο Privacy report. Η ανανεωμένη εφαρμογή
«Μηνύματα» επιτρέπει στους χρήστες των Mac να στείλουν και να λάβουν πιο εξατομικευμένα μηνύματα, να τα
παρακολουθούν πιο εύκολα και να αλληλοεπιδρούν μέσα
σε ομαδικά μηνύματα. Οι «Χάρτες», επίσης, προσφέρουν
μια ολοκαίνουρια εμπειρία με συναρπαστικά χαρακτηριστικά
για εξερεύνηση και περιήγηση στον κόσμο.
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Το iOS 14, το λειτουργικό σύστημα των iPhone, αποτελεί
τη μεγαλύτερη ανανέωση που έχει γίνει ποτέ στη σελίδα
του Home Screen, με νέα πανέμορφα επανασχεδιασμένα
widgets, την πρωτοποριακή εφαρμογή App Library, ένα
καινούργιο τρόπο διάδρασης με τις εφαρμογές με το App
Clips, ισχυρές αναβαθμίσεις στην εφαρμογή Μηνύματα και
άλλα. Το App Library οργανώνει αυτόματα όλες τις εφαρμογές σε μια απλή, εύκολη στην πλοήγηση βιβλιοθήκη, η
οποία αναδεικνύει με «έξυπνο» τρόπο εφαρμογές που
μπορεί να χρειάζεται ο χρήστης κάθε στιγμή. Επιπλέον,
με το App Clip, θα μπορούν οι χρήστες να αξιοποιήσουν
την εφαρμογή που θέλουν τη στιγμή που τη χρειάζονται
χωρίς να πρέπει να κατεβάσουν ολόκληρη την εφαρμογή. Η
εφαρμογή Μηνύματα, που αποτελεί το κέντρο επικοινωνίας
με τους φίλους και τους συγγενείς, γίνεται τώρα ακόμα πιο
εύκολη και γρήγορη.
Το iPadOS 14, εισάγει νέα χαρακτηριστικά και σχεδίαση,
που εκμεταλλεύεται τις μοναδικές δυνατότητες του iPad και
τη μεγάλη οθόνη Multi-Touch. To iPadOS 14 προσφέρει μια
ολοκαίνουργια συμπαγή σχεδίαση για FaceTime, τηλεφωνικές κλήσεις, αλληλεπίδραση με τη Siri και την Αναζήτηση
(Search) με στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην εργασία τους. Οι εφαρμογές
έχουν νέα slidebars και toolbars, τα οποία συγκεντρώνουν
τον έλεγχο σε ένα σημείο, καθιστώντας τα πιο απλοποιημένα και ισχυρά από ποτέ. Ο χρήστης μπορεί να γράψει με
το Apple Pencil σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου και αυτό
αυτόματα θα μετατραπεί σε δακτυλογραφημένο κείμενο,
επιτρέποντας ενέργειες, όπως η απάντηση σε Μηνύματα ή
η αναζήτηση στο Safari να γίνονται πανεύκολα και γρήγορα.
Το WatchOS 7, παρουσιάζει την ανίχνευση ύπνου, προσεγγίζοντας ολιστικά το θέμα του ύπνου, αφού παρέχει
πολύτιμα εργαλεία για να βοηθήσει τον χρήστη να έχει
επαρκή διάρκεια ύπνου δημιουργώντας μια προ-ύπνου
ρουτίνα με σκοπό να ικανοποιεί τις εξατομικευμένες ανάγκες του για ύπνο. Ακόμα με το νέο λειτουργικό το Apple

Watch θα μπορεί αυτόματα να ανιχνεύει το πλύσιμο των
χεριών ξεκινώντας αντίστροφη μέτρηση 20 δευτερολέπτων
και αν τελειώσει ο χρήστης νωρίτερα, θα του προτείνει να
συνεχίσει το πλύσιμο. Επιπλέον, θα μπορεί ο χρήστης να
μοιράζεται χωρίς όρια, προσαρμόσιμες και εξατομικευμένες
Προσόψεις (Faces) για το Apple Watch του μέσω Messenger
και mail, οι οποίες μπορούν να βρίσκονται είτε στο App Store
είτε σε συνδέσμους μέσα σε ιστότοπους ή ακόμα και σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με το tvOS 14, οι Apple TV χρήστες μπορούν να έχουν
πλέον πρόσβαση μέσω του HomeKit σε κάμερες και διάφορα
αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, χρησιμοποιώντας το Siri ή
το Κέντρο Ελέγχου, λαμβάνοντας ειδοποιήσεις στη μεγάλη
οθόνη της τηλεόρασής τους σε ζωντανή μετάδοση. Επιπλέον, επεκτείνει τις δυνατότητες των πολλαπλών χρηστών για
να συμπεριλάβει το Apple Arcade και πολλά άλλα παιχνίδια,
ώστε όλοι στο σπίτι να μπορούν να συνεχίσουν αμέσως τα
αγαπημένα τους παιχνίδια ακριβώς εκεί που τα σταμάτησαν.
Μέσω του Κέντρου Ελέγχου οι παίκτες μπορούν να εναλλάσσονται εύκολα, να ελέγχουν την πρόοδο του παιχνιδιού
τους, τα επιτεύγματα του Κέντρου Παιχνιδιών, τους πίνακες
βαθμολογίας και τους φίλους τους.
Η iSquare είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple
σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα νέα λειτουργικά συστήματα
για τις συσκευές Apple θα γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό
το φθινόπωρο.
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DIGITAL

Γιατί η ψηφιακή μετάβαση κάθε
επιχείρησης είναι αναγκαία


Γράφει o
Χάρης Γεωργάκης
Digital Copywriter 3DS

Με την εμφάνιση του COVID-19 παρατηρήθηκαν έντονες
αλλαγές στην συμπεριφορά των χρηστών, κυρίως όσον αφορά
τις online καταναλωτικές τους συνήθειες. Οι αλλαγές αυτές,
οι οποίες σύμφωνα με έρευνες θα διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, οδηγούν πλέον τις επιχειρήσεις σε μια νέα digital εποχή.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του lockdown, περίπου
το 32% των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για την
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, έγιναν online. Οι συνθήκες
διαβίωσης, ακόμη και εργασίας, εντός του προσωπικού χώρου
για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνέβαλαν σημαντικά στην
ώθηση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού σε αυτή
την αλλαγή συμπεριφοράς.
Το 37% των συναλλαγών για προϊόντα και υπηρεσίες θα
πραγματοποιείται πλέον online.
Στο συγκεκριμένο ποσοστό μελλοντικά θα παρουσιαστεί
αύξηση που θα φτάσει μέχρι και το 37%, καθώς οι εκτιμήσεις
αρκετών ερευνητών κάνουν λόγο για επέκταση της νέας
αγοραστικής συμπεριφοράς, πέρα του ορίζοντα των 18 μηνών,
στη μετά COVID-19 εποχή.
Σύμφωνα με έρευνες, οι αλλαγές που θα επέλθουν εξαιτίας
του COVID-19, θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τόσο τον
χαρακτήρα των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων,
αλλά και του λιανεμπορίου. Ήδη, αρκετοί άνθρωποι που προτιμούσαν την αγορά προϊόντων από ένα φυσικό κατάστημα,
αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν άμεσα στις ψηφιακές
τεχνολογίες, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί με αυξανόμενους
ρυθμούς.
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Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ελληνικό
Σύνδεσμο Ηλ. Εμπορίου (GRECA), στον οποίο η 3ds είναι και
επίσημο μέλος, σε περίπου 4.500 eshops, μετά τον Μάρτιο
και την έναρξη της περιόδου καραντίνας, παρατηρήθηκε ότι
οι ηλεκτρονικές αγορές παρουσίασαν αύξηση έως και 171%
την 4η εβδομάδα του Απριλίου, ποσοστό ρεκόρ σε σύγκριση
με την προηγούμενη χρονιά.

Πως θα σε βοηθήσουμε να πετύχεις
τη μετάβαση της επιχείρησής σου στο
digital περιβάλλον;
Πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο, η 3ds αποτελεί ένα digital agency που καλύπτει
όλο το φάσμα του eBusiness - digital marketing, mobile apps,
design και web development. Στόχος μας είναι ο αποτελεσματικός ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και πιο
συγκεκριμένα η χρήση του διαδικτύου ως κανάλι επικοινωνίας
και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.
Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σου να πετύχει μια
ψηφιακή μετάβαση, βασιζόμενη στην δημιουργία μια ολοκληρωμένης στρατηγικής eBusiness. Για να το πετύχουμε αυτό:
• Ακολουθούμε μια μεθοδολογία ανάλυσης της επιχείρησης και των αναγκών της. Με την εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων και εργαλείων που διαθέτουμε, μπορούμε να
αναλύσουμε τον online ανταγωνισμό κάθε επιχείρησης.
• Εντοπίζουμε ευκαιρίες και πιθανές απειλές για την επιχείρησή σου, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της
κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

• Πραγματοποιούμε αξιολόγηση των δεδομένων και προτείνουμε ένα eBusiness plan που ταιριάζει αποκλειστικά
σε εσένα.
Τί περιλαμβάνει λοιπόν ένα eBusiness πλάνο;
• Την digital στρατηγική, διαμορφωμένη στις ιδιαιτερότητες
και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σου.
• Τις προτάσεις development - eshop (B2B ή B2C), εταιρική
παρουσίαση ή και custom λύσεις.
• Τις προτάσεις design της εταιρικής σου παρουσίας. Προτάσεις που δεν αποτελούν έτοιμες λύσεις αλλά εξατομι-

κευμένες στις ανάγκες σου.
• Τις προτάσεις SEO & δημιουργίας περιεχομένου. Πως
θα μπορέσεις, μέσω χρήσιμου περιεχομένου, να προσεγγίσεις κοινό που θα πραγματοποιήσει μια ενέργεια
στο website σου;
• Ολοκληρωμένο πλάνο digital marketing και επικοινωνίας.
Προσέγγισε νέο κοινό και δυνητικούς πελάτες μέσω μια
πληθώρας digital καναλιών (Google Ads, Social Media,
Email, Affiliate προγράμματα).
• Data analysis και παρακολούθηση του eBusiness plan.
Αξιολόγηση και αναπροσαρμογή της digital στρατηγικής
και όλων των καναλιών που χρησιμοποιήθηκαν.
• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μονόδρομο για
τις επιχειρήσεις που θέλουν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά
και να αναπτυχθούν. Έννοιες όπως το SEO & Marketing
Περιεχομένου, Digital Marketing, Data Analysis, eBusiness
πρέπει να γίνουν κτήμα τον επιχειρήσεων και να αποτελέσουν βασικό μέρος της ψηφιακής τους στρατηγικής.
Κερδισμένες θα είναι οι επιχειρήσεις που θα πετύχουν τον
ψηφιακό μετασχηματισμό έγκαιρα, και η 3ds, καλύπτοντας
όλο το φάσμα του eBusiness, θα βοηθήσει το ψηφιακό σου
εγχείρημα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.
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EVENT

Η Huawei λανσάρει νέα προϊόντα
στο 1o Global Smart PV Virtual Show

Η Huawei πραγματοποίησε στις 11 Ιουνίου το πρώτο παγκόσμιο FusionSolar Smart PV virtual show σε ζωντανή μετάδοση,
που παρακολούθησαν χιλιάδες πελάτες και συνεργάτες σε
όλο τον κόσμο. Το θέμα του virtual show ήταν, τα φωτοβολταϊκά προχωρούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI).
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Chen Guoguang, πρόεδρος της Huawei Smart PV Business δήλωσε: «Η Huawei
προωθεί ενεργά τη βαθύτερη ενσωμάτωση των 5G, AI και
πολλών νέων τεχνολογιών πληροφορικής και Eπικοινωνιών
με τα φωτοβολταϊκά, προσφέροντας βέλτιστο σταθμισμένο
κόστος ενέργειας (LCOE), έξυπνη O&M εμπειρία και φέρνοντας περισσότερες αξίες στους πελάτες μας. Ελπίζουμε να
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συνεργαστούμε με πελάτες και εταίρους για τη δημιουργία
ενός ακόμα πιο ακμάζοντος έξυπνου φωτοβολταϊκού οικοσυστήματος.» Κατά τη διάρκεια του virtual show, η Huawei
εγκαινίασε τη νέα γενιά λύσεων και προϊόντων Smart PV,
συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και οικιακών έξυπνων
αντιστροφέων, των optimizer δεύτερης γενιάς και του οικιακού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, όπως και της
νέας λύσης FusionSolar 6.0+ για έργα μεγάλης κλίμακας.

Προϊόντα για εμπορικά συστήματα
Λανσάρισμα του αντιστροφέα SUN2000-30/36/40KTL-M3
που είναι πιο αποδοτικός και συμπαγής, με αναβαθμισμένο
επίπεδο προστασίας σε IP66. Κυκλοφορεί με κορυφαία τε-

χνολογία AFCI (Arc Fault Detection Interruption) που ηγείται
του κλάδου και θα μπορούσε να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά
ηλεκτρικού τόξου καλωδίου 200 μέτρων σε εμπορικά έργα
(το βιομηχανικό πρότυπο UL1699B είναι 80 μέτρα και όσο
μεγαλύτερο είναι το καλώδιο, τόσο πιο δύσκολο είναι να
εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού τόξου), το
οποίο αποδεικνύεται ασφαλέστερο και ακριβέστερο.

Προϊόντα για οικιακά συστήματα
Λανσάρισμα του αντιστροφέα SUN2000-2-6KTL-L1 (Μονοφασικός) και της δεύτερης γενιάς optimizer SUN2000-450W-P
με αυξημένη απόδοση και παραγωγή ενέργειας. Εξοπλισμένη
με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), η λειτουργία AFCI
συνεχίζει την αυτοεκμάθηση από τη βάση δεδομένων με
εκατομμύρια χαρακτηριστικά ηλεκτρικών τόξων και παρέχει
απόλυτη ασφάλεια. Επιπλέον, με το νέο σύστημα εντοπισμού
Pinpoint Arc Fault Positioning, τώρα ο χρόνος αντιμετώπισης
προβλημάτων ηλεκτρικών τόξων μπορεί να μειωθεί κατά 80%.
Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε και η οικιακή λύση αποθήκευσης
ενέργειας LUNA2000-5/10/15-S0 με modular σχεδιασμό.
Είναι πιο έξυπνο και ευφυές και παρέχει περισσότερη χρησιμοποιήσιμη ενέργεια.

Προϊόντα για συστήματα μεγάλης
κλίμακας
Λανσάρισμα του FusionSolar 6.0+ Utility Smart PV Solution
με ενσωματωμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ
boost) για βασικές λειτουργίες, π.χ. έξυπνο αλγόριθμο ελέγχου ιχνηλατών (Smart Tracker Control Algorithm), έξυπνη
διάγνωση των καμπυλών ρεύματος-τάσης 4.0 (Smart I-V
Curve Diagnosis 4.0) και έξυπνο αλγόριθμο σύνδεσης στο
δίκτυο (Smart Grid-connection Algorithm), που βοηθoύν στην
επίτευξη του grid parity με τεχνολογίες AI και παρέχουν
βέλτιστo σταθμισμένο κόστος ενέργειας (LCOE) και λύσεις
υποστήριξης δικτύου. Το Smart I-V Curve Diagnosis 4.0 θα
μπορούσε να αναλύσει Φ/Β πάρκο 100MW εντός 15 λεπτών,
με κορυφαία ακρίβεια στον κλάδο, όντας συμβατό με διάφορες διαμορφώσεις εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα πάνελ
διπλής όψης (bifacial). Ο αλγόριθμος Smart Grid- connection
που υποστηρίζεται από AI θα μπορούσε να επιτρέψει την
πιο σταθερή λειτουργία της εγκατάστασης ακόμη και κάτω
από ένα εξαιρετικά αδύναμο δίκτυο με λόγο βραχυκύκλωσης
SCR = 1.5.
Το πιο συναρπαστικό μέρος του virtual show ήταν ο πρώτος
virtual εκθεσιακός χώρος της βιομηχανίας, FusionSolar Smart
PV. Ο εκθεσιακός χώρος VR παρέχει μια εντυπωσιακή και
διαδραστική 360 εμπειρία και παρουσιάζει την πλήρη σειρά
λύσεων FusionSolar της Huawei.
Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και νέων ενεργειακών λύσεων αναδιαμορφώνει τον κόσμο. Η Huawei θα
συνεργαστεί με ολόκληρη την αλυσίδα της βιομηχανίας για να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να δημιουργηθεί μια win-win
κατάσταση που θα προωθήσει ένα ακμάζον οικοσύστημα και
θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν καθαρή ενέργεια.
Για τους πελάτες και συνεργάτες, η Huawei προσφέρει τη
δυνατότητα λήψης του ειδικού τεύχους PV Magazine ΔΩΡΕΑΝ
σε μορφή pdf από το solar.huawei.com/eu/virtualshow.
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SMART

Κέντρο Ψηφιακού
Μετασχηματισμού & Ψηφιακών
Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του «Διεθνούς
Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανάπτυξη
της καινοτομίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και τη
προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού υπέγραψαν η Cisco τα
υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο
δήμος Θεσσαλονίκης. συγκεκριμένα.
Η δημιουργία του International Digital Transformation & Digital
Skills Center της Cisco, στο κτήριο των Παλιών Δημοτικών
Σφαγείων της Θεσσαλονίκης έχει την υποστήριξη του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και από την
επικεφαλής του κα Μαρία Αντωνίου και έχει ως στόχο την
ενίσχυση της καινοτομίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων
και την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτισμού.
Πιο συγκεκριμένα, στο Κέντρο η Cisco με την υποστήριξη του
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Δήμου Θεσσαλονίκης, των συνεργατών της, της ακαδημαϊκής
κοινότητας και start-ups, θα δημιουργεί ομάδες που θα αναλύουν, σχεδιάζουν και προτείνουν λύσεις που απασχολούν
οποιοδήποτε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Παράλληλα, στο Κέντρο θα λειτουργεί και τμήμα εκπαίδευσης -Networking Academy- καθώς και τμήματα STEM και
Ρομποτικής, τα οποία στοχεύουν να ενισχύσουν τις ψηφιακές
δεξιότητες, μαθητών, φοιτητών, αλλά και επαγγελματιών που
επιθυμούν να αποκτήσουν εφόδια εξειδίκευσης, που πλέον
απαιτούνται από την αγορά εργασίας σήμερα.
Σύμφωνα με τον Αντώνη Τσιμπούκη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Μάλτα της Cisco: «Όλα ξεκίνησαν
από μια πρόθεση συνεργασίας με τον Δήμο, το Υπουργείο και
το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και μόλις 8
μήνες μετά καταλήξαμε σε μία επενδυτική φάση που θα δώσει
νέα πνοή, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στη χώρα ολόκληρη.
Στο κέντρο αυτό θέλουμε να δείξουμε τι μπορεί να κάνει

η τεχνολογία, όχι σε θεωρητικό επίπεδο αλλά σε απόλυτα
πρακτικό. Η τεχνολογία, οι λύσεις, θα είναι εδώ. Θα μπορεί
ο κάθε επισκέπτης να τις δει σε πραγματική λειτουργία αλλά
και το σημαντικότερο, να χρησιμοποιήσει τις υποδομές και
την τεχνογνωσία του κέντρου για να αναπτύξει λύσεις που θα
λύσουν προβλήματα. Παράλληλα στο κέντρο θα λειτουργήσει
κέντρο ψηφιακών δεξιοτήτων, όπου θα δίνονται πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από την αγορά, με στόχο να δώσουμε
τα εφόδια για ένα καλύτερο αύριο, σήμερα.»

Διαθέσιμες Τεχνολογικές Λύσεις του
Κέντρου
Οι λύσεις που προγραμματίζονται να είναι διαθέσιμες άμεσα
προς λειτουργία και επίδειξη στους επισκέπτες του Κέντρου,
είναι:
• Έξυπνη Πόλη: Smart Parking, Smart Lighting, Smart Waste
management, Urban mobility, City platform, Smart metering
(water & gas) και Safe City
• Επιχειρησιακή και Επιχειρηματική Συνέχεια: Τηλεϊατρική,
Απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας, Υποστήριξη ασθενών
στο σπίτι, Διαχείριση πανδημίας (COVID-19), Τηλε-εκπαίδευση, Τηλεργασία
• Στοχευμένη Γεωργία Ακριβείας
• Τουρισμός και πολιτισμός
• Ηλεκτροκίνηση, Ενεργειακή Παρακολούθηση Κτιρίων, κτλ.
Άμεσα στο κέντρο θα φιλοξενηθούν 2 εταιρείες startups, με
τις οποίες θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν καινοτόμες
τεχνολογικές λύσεις σε υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα.

Επίσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο
κέντρο θα διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις εικαστικών
και τεχνολογίας, με ζωντανή μετάδοση μέσω του διαδικτύου.
Η απόφαση της Cisco Hellas, για τη δημιουργία του Κέντρου,
εντάσσεται στην στρατηγική της Cisco για την ενίσχυση του
ψηφιακού μετασχηματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων
στην Ελλάδα, μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας για την
ενίσχυση της οικονομία της χώρας και κατ’ επέκταση την
ανάπτυξη. Το κέντρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα αναπτύσσει η Cisco
με το οικοσύστημα των συνεργατών της, με νεοφυείς επιχειρήσεις και με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της
χώρας, σε τομείς όπως, ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ.
έξυπνες πόλεις), υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, τουρισμού,
προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και
πολλούς άλλους, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
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SOLUTIONS

Vodafone Giga Smart Business
και Smart Working δωρεάν για
3 μήνες χωρίς αρχική επένδυση

ΤΟ VODAFONE Business φέρνει νέας γενιάς IoT υπηρεσίες για την αποτελεσματική
επανεκκίνηση και υπεύθυνη λειτουργία όλων των εταιρειών, με γνώμονα ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ.
Με το μήνυμα #μαζί_ξεκινάμε πάλι, το Vodafone Business
στέκεται δίπλα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις βοηθά να κάνουν το Restart, παρέχοντας δωρεάν για 3 μήνες
όλα τα εργαλεία Giga Smart Business και Smart Working
και δίνοντάς τους την ευκαιρία να μεταβούν στην ψηφιακή
εποχή πιο γρήγορα από ποτέ, χωρίς αρχική επένδυση από την
πλευρά τους, ώστε να είναι έτοιμες και παραγωγικές ό,τι κι αν
συμβεί, δίχως να χάσουν χρόνο ή τις ευκαιρίες της αγοράς.
Επιπλέον, το Vodafone Business ξεκινά την εμπορική διάθεση νέων, καινοτόμων λύσεων Internet of Things, που
επιτρέπουν στις εταιρείες να εξασφαλίσουν την άνετη
επιστροφή στην εργασία για τους εργαζομένους και τους
πελάτες τους. Οι λύσεις, οι οποίες συμμορφώνονται με το
ισχύον καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
σχεδιάστηκαν ώστε να αυξήσουν την προστασία της υγείας
και ασφάλειας, διαφυλάσσοντας τους εργαζομένους από την
έκθεση σε πρόσθετο κίνδυνο και διασφαλίζοντας την πλήρως
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υπεύθυνη λειτουργία τους επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Μαζί ξεκινάμε πάλι και
στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις για την επανεκκίνηση
της οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι η επόμενη μέρα τις βρίσκει σε

ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον το οποίο κάνει το ψηφιακό τους άλμα απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθούν
στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Με τους ανθρώπους
και τις τεχνολογίες της, η Vodafone στέκεται δίπλα στις
μικρομεσαίες και τις τουριστικές επιχειρήσεις, έρχεται να
τις βοηθήσει να ξεκινήσουν πάλι, και τους παρέχει ψηφιακά
εργαλεία αιχμής, ώστε με ταχύτητα και ευκολία να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές, να προστατέψουν πελάτες και εργαζομένους
και να είναι έτοιμες για το μέλλον.»

Δωρεάν για 3 μήνες όλες οι
υπηρεσίες Giga Smart Business και
Smart Working
Συγκεκριμένα, το Vodafone Business προσφέρει δωρεάν
για 3 μήνες σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο
το χαρτοφυλάκιο εργαλείων και ψηφιακών λύσεων Giga
Smart Business, το οποίο μπορεί να τις οδηγήσει σε αύξηση
πωλήσεων, μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση κόστους, αλλά
και να τις προετοιμάσει καλύτερα για το αύριο της ψηφιακής
οικονομίας. Προσφέρονται δημοφιλείς υπηρεσίες από όλη
την γκάμα του Giga Smart Business, όπως το Τηλεφωνικό
Κέντρο στο Cloud μέσω του Vodafone One Net, το Vodafone
ΙοΤ Fleet ή Cooler control, το Vodafone MPOS, το Vodafone
Professional SMS pack, το Vodafone Contacts list και άλλες.
Επιπλέον, το Vodafone Business παρέχει δωρεάν για 3 μήνες
τις νέες υπηρεσίες Business Online που περιλαμβάνουν
ολοκληρωμένα εργαλεία για το ψηφιακό τους άλμα, με την
υποστήριξη της Ομάδας Ready, χωρίς αρχική επένδυση και
με εξόφληση μέσω μηνιαίου παγίου, όπως νέες υπηρεσίες
δημιουργίας website και e-shop, κατασκευή business σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και υποστήριξη σε
καμπάνιες ή διαφήμιση στα social media, ώστε οι επιχειρήσεις
να μπορούν να ασχοληθούν απερίσπαστα με τον πυρήνα
των δραστηριοτήτων τους, επενδύοντας παράλληλα σε νέα
κανάλια πώλησης και διαφήμισης.

Ακόμη, το Vodafone Business προσφέρει δωρεάν για 3
μήνες σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την δημοφιλή υπηρεσία Office Everywhere από το πακέτο επιλογών
Vodafone Smart Working, έναν πρωτοποριακό συνδυασμό
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που απελευθερώνει
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και προσφέρει στους
εργαζομένους τους όλα όσα χρειάζονται για να δουλεύουν
από απόσταση και να παίρνουν το γραφείο τους παντού,
συνδυάζοντας Vodafone Mobile Broadband 5GΒ, Microsoft
365 Business Standard, με όλα τα εργαλεία συνεργασίας,
και Vodafone Secure Device Management γιατί ενισχυμένη
ασφάλεια.
Παράλληλα, το Vodafone Business ξεκινά την εμπορική διάθεση της νέας υπηρεσίας Vodafone Smart Social Ads, η
οποία επιτρέπει σε τουριστικές επιχειρήσεις, καταστήματα
λιανικής ή εστίασης να προσελκύσουν τουρίστες ή κατοίκους της περιοχής τους, μέσω στοχευμένης διαφήμισης
στα social media βάσει κοινού, τοποθεσίας ή και άλλων
δημογραφικών κριτηρίων με εύκολο τρόπο. Έτσι, επιτρέπει
σε συνοικιακά καταστήματα λιανικής ή εστίασης να επικοινωνούν τοπικά με κατοίκους της περιοχής τους ή επισκέπτες,
με συγκεκριμένη στόχευση, μέσω αλγορίθμων των social
media, και να τους προσελκύσουν στο κατάστημα τους με
προσφορές ή εκπτώσεις, ακόμα και αν δεν έχουν website ή
σελίδα στα social media.

Νέας γενιάς υπηρεσίες IoT για
τη διασφάλιση της υπεύθυνης
λειτουργίας και της επανεκκίνησης
των επιχειρήσεων, με προστασία των
προσωπικών δεδομένων
Το Vodafone Business ξεκινά την εμπορική διάθεση νέας
γενιάς λύσεων Vodafone IoT για να προσφέρει στις επιχειρήσεις όλες τις δυνατότητες διασφάλισης της προστασίας των
εργαζομένων τους, αλλά και των πελατών τους με εύκολο
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τρόπο, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.
Ειδικότερα, σε συνεργασία με την Vodafone Innovus, το
Vodafone Business δημιούργησε την υπηρεσία Vodafone
ΙοΤ Thermal Temperature Control για την εύκολη και εξ
αποστάσεως μέτρηση υψηλής θερμοκρασίας σώματος, που
περιλαμβάνει μόνιμες ή φορητές εγκαταστάσεις θερμικών
καμερών υψηλής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με εφαρμογές
τεχνητής νοημοσύνης, για την αυτόματη και άμεση αναγνώριση επισκεπτών ή εργαζομένων με αυξημένη θερμοκρασία
σώματος, κατά την είσοδό τους στον χώρο. Η υπηρεσία
σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιωτικότητα των πολιτών, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με το ισχύον
καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον, το Vodafone Business έρχεται να προσφέρει μία
τεχνολογική λύση πρώτης γραμμής για να στηρίξει τις επιχειρήσεις στην υποχρέωσή τους για διατήρηση αποστάσεων
και έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών και εργαζομένων
στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς την ανάγκη χρήσης ανθρώπινων πόρων σε κάθε είσοδο για χειροκίνητη καταμέτρηση.
Πρόκειται για τη λύση Vodafone IoT Occupancy Control που
αποτελείται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της
πληρότητας ενός χώρου, όπου με τη χρήση 3D HD κάμερας,
που τοποθετείται στην είσοδο κάθε χώρου και αλγορίθμου
τεχνητής νοημοσύνης (AI), επιτυγχάνει μέγιστη ακρίβεια
καταμέτρησης και στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις, εάν
παραβιαστεί το όριο χωρητικότητας. Η υπηρεσία συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον καθεστώς προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.
Ακόμη, το Vodafone Business ανακοινώνει την εμπορική
διάθεση της ΙοΤ λύσης Vodafone Remote healthcare, μίας
προηγμένης διασυνδεδεμένης υπηρεσίας eHealth που επι-
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τρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και την ιατρική συμβουλευτική ανάμεσα σε ασθενή και ιατρό από απόσταση. Πρόκειται
για ένα ψηφιακό ιατρικό βαλιτσάκι, έτοιμο προς χρήση, μέσω
IoT Global SIM για αδιάλειπτη επικοινωνία με επικοινωνία και
ανταλλαγής δεδομένων μέσω εφαρμογής για smartphone ή
tablet καθώς και πρόσβαση από Web, με πολύ φιλικό προς τον
χρήστη περιβάλλον, και ιατρικούς αισθητήρες που συνδέονται
με Bluetooth, μεταφέρουν δεδομένα του ασθενούς και στέλνουν συναγερμό εάν χρειαστεί. Η λύση, η οποία αναπτύχθηκε
από τη Vodafone Innovus, στηρίζεται στην δεκαετή εμπειρία
του προγράμματος Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone.
Η υπηρεσία συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Στη Vodafone #μαζί_ξεκινάμε πάλι ώστε:
• Να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις να επανεφεύρουν τον
εαυτό τους, να ξεπεράσουν τη καταιγίδα και να προετοιμαστούν για το ψηφιακό τους μέλλον
• Να βοηθήσουμε τους ιδιώτες να ξαναφτιάξουν τις ζωές
τους, τις ασχολίες, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους
• Να προσφέρουμε στους ανέργους όλα τα εργαλεία που
χρειάζονται ώστε να επαναχαράξουν την επαγγελματική
τους ζωή και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που μπορούν
να κάνουν τη διαφορά
• Να παράσχουμε στην κοινωνία τη δυνατότητα να συνεισφέρει ενεργά, με τη δύναμη της τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 και στη διασφάλιση της υγείας
και της ασφάλειάς μας
• Να επανασχεδιάσουμε την εργασιακή καθημερινότητα
των εργαζομένων και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους
πελάτες μας

Knowledge
Anywhere, Anytime…

from Any Device!

w w w . c l i c k e v e n t s . g r
#clickevents

TELECOMS

Συμφωνίες πολλών δισ. στις
τηλεπικοινωνιακές υποδομές


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Ένα διαφορετικό σκηνικό διαμορφώνεται στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, (και όχι μόνο), οι οποίες πωλούνται από
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε τρίτες εταιρείες,
επενδυτικά κεφάλαια, με αποτιμήσεις οι οποίες εδώ στην
Ελλάδα ενίοτε ξαφνιάζουν.
Ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μία νέα αγορά. Το δέλεαρ
για τους αγοραστές είναι το σταθερό εισόδημα που προσφέρουν αυτές οι υποδομές (στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, μέχρι στιγμής, μιλάμε για την παθητική υποδομή
των κεραιοσυστημάτων) εξαιτίας της… στενής σχέσης που
συνεχίζουν να έχουν με τους παρόχους. Προφανώς, καμία
τηλεπικοινωνιακή εταιρεία δεν θα ρίσκαρε να χαλάσει τη
σχέση της με την εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της την
υποδομή στην οποία βασίζεται η λειτουργία της.
Η τελευταία συμφωνία που ανακοινώθηκε είναι χαρακτηριστική. Η Telecom Italia (TIM) ανακοίνωσε την πώληση
μεριδίων της στην Inwit, εταιρεία την οποία έχει ιδρύσει σε
συνεργασία με την Vodafone Ιταλίας, με «προίκα» περίπου
22.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, η ΤΙΜ
σύστησε μια νέα εταιρεία συμμετοχών (ιδιοκτησία της κατά
100%) στην οποία μεταβιβάζει το 30,2% των μετοχών της
Inwit. Το 49% της εταιρείας αυτής συμμετοχών πωλείται
στη γαλλική εταιρεία Ardian, και παράλληλα η ΤΙΜ πουλάει
και το 3% της Inwit στην Canson Capital Partners. Από τις
συναλλαγές αυτές η ΤΙΜ θα αποκομίσει 1,6 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της, η TIM θα έχει πλήρη και
αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας συμμετοχών μετά την
ολοκλήρωση των συμφωνιών και θα συνεχίσει να ασκεί
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από κοινού έλεγχο επί της Inwit μαζί με τη Vodafone. Σημειώνεται ότι TIM και Vodafone με την ίδρυση της Inwit
στα τέλη Μαρτίου, δημιούργησαν την μεγαλύτερη εταιρεία
διαχείρισης κεραιών της Ιταλίας. Στη συνέχεια πούλησαν
το 8% της Inwit έναντι 800 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου τύπου η ΤΙΜ
βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την αμερικανική
ιδιωτική εταιρεία KKR για την πώληση μεριδίου 40% του
ακραίου δικτύου της (χαλκού και οπτικών ινών).
Τα παραπάνω παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και από τα στελέχη της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς αφού πλέον είναι δεδομένο πως έχει διαμορφωθεί μια
τάση που σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα.
Είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη
διαπραγμάτευση για την εξαγορά από τον όμιλο Vodafone
του παθητικού εξοπλισμού των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
της Wind. Εφόσον υπάρξει συμφωνία η υποδομή αυτή της
Wind, η αντίστοιχη της Vodafone Ελλάδος, όπως και άλλων
εταιρειών του Vodafone Group στην Ευρώπη θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της νέας εταιρείας που έχει
ιδρύσει ο όμιλος Vodafone, με την ονομασία, TowerCo, η
οποία θα εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή τμήμα της θα πουληθεί σε στρατηγικό επενδυτή, εισφέροντας σημαντικά
κεφάλαια στην μητρική της εταιρεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η διάθεση που κυριαρχεί μεταξύ
των δύο πλευρών, Vodafone - Wind, είναι η συμφωνία να
προχωρήσει αν και δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση η αποτίμηση της αξίας του εξοπλισμού που θα πουληθεί.
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info-κωμ-ικά
@mate: Ο ανταγωνισμός των Samsung
Galaxy Fold και Huawei Mate X χαρακτηρίζεται
και από τη σημαντική διαφορά στον τρόπο
αναδίπλωσης. Αν ήσασταν από την αρχή
οπαδός της δεύτερης προσέγγισης, θα
χαρείτε να μάθετε ότι το foldable των Κινέζων
είναι πλέον διαθέσιμο και στην ελληνική
αγορά. Φυσικά περιλαμβάνει το AppGallery, το
νέο «εναλλακτικό» app store της Huawei.

Παναγιώτης Μπέλλος
Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό
Μέλος ΔΣ, Space Hellas

Ο Παναγιώτης Μπέλλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και είναι απόφοιτος του Deree College - Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας (1997) με
πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της Space Hellas το 1996 και αποτελεί διοικητικό στέλεχος του ομίλου επί σειρά ετών και ένας εκ των βασικών μετόχων
της εταιρείας. Η επαγγελματική του εμπειρία εστιάζει στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και στο Marketing. Έχει διατελέσει μέλος της ιδρυτικής
ομάδας και Γενικός Διευθυντής από το 2002 της θυγατρικής εταιρείας
του ομίλου Space Vision, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την ευθύνη
για την εμπορική δραστηριότητα στην παροχή ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών λύσεων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το 2012
ενσωμάτωσε τη δραστηριότητα της Space Vision στο χαρτοφυλάκιο της
μητρικής εταιρείας, ως νέα προϊοντική ομάδα, ενώ παράλληλα ανέλαβε
την αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Marketing και Business Development
του Ομίλου, από τη θέση του Διευθυντή. Το 2013 με την ιδιότητα του
Chief Marketing Officer εντάχθηκε στη Διοικητική Ομάδα της εταιρείας,
ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Το 2020 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου έχοντας στην εποπτεία του την επιχειρηματική
υπεροχή και ανάπτυξη του ομίλου, σε τομείς νέων δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Με την διάκριση «Channel Partner of the Year 2019» για τρίτη συνεχή
χρονιά, αλλά και «ΙΤ Transformation Partner of the Year», βραβεύτηκε η
Space Hellas στην ετήσια εκδήλωση «Dell Technologies Partner Awards»,
που διοργάνωσε η εταιρεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των συνεργατών της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η
τελετή διεξήχθη στις 30 Ιουνίου 2020 και πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη
επιτυχία για πρώτη φορά σε εικονικό περιβάλλον.
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@battery: Ποτέ ξανά «χαμηλ μπαταρ» με το
M41 της Samsung, το οποίο θα ενσωματώνει
μπαταρία χωρητικότητας 6.800 mAh!
Ενδεικτικά, η ναυαρχίδα των Κορεατών, το
S20 Ultra, έχει μπαταρία 5.000 mAh, ενώ το
Tab S6 διαθέτει μπαταρία 7.040 mAh. Θα έχει
ενδιαφέρον να δούμε πως θα επηρεαστεί το
design της συσκευής.
@glass: Τα δικά του γυαλιά εικονικής
πραγματικότητας ετοιμάζει και ο Mark (ο
γνωστός, του FB). Αυτά λοιπόν θα είναι
σημαντικά μικρότερα από οτιδήποτε αντίστοιχο
κυκλοφορεί σήμερα, μοιάζοντας όντως
με γυαλιά, και όχι με το visor του Johnny
Mnemonic. Βέβαια για να επιτευχθεί αυτό,
«εκπέμπουν» σε μονοχρωμία, αλλά μέχρι
να τα δούμε εμπορικά, υπάρχει χρόνος και
περιθώριο για τελειοποίηση.
@sixtyfour: Εσείς το ξέρατε ότι ο Chrome
για το Android είναι ακόμα σχεδιασμένος με
αρχιτεκτονική 32-bit; Αν όχι, έχετε δίκιο να
εκπλήσσεστε, αλλά τουλάχιστον η Google
ετοιμάζεται να κάνει τη μετάβαση του
δημοφιλούς browser στα 64 bits. Κάλλιο αργά
παρά ποτέ, αφού το hardware των Android
smartphones είναι 64-bit εδώ και πολύ καιρό.
@watt: Έγκριση από τους αρμόδιους φορείς
της Κίνας πήρε η νέα πρόταση της Xiaomi στον
χώρο της γρήγορης φόρτισης. Πρόκειται για
έναν φορτιστή με ισχύ 120 watts, και απόδοση
20 volts / 6 amp. Λογικά μέχρι να πιούμε ένα
καφεδάκι -στα γρήγορα-, θα έχει φορτιστεί και
το κινητό μας.
@max: Καμία έκπληξη ότι μετά από τα
προγράμματα απεριόριστων data της
Vodafone, θα ακολουθούσε σύντομα και η
Cosmote, όπως και έγινε. Τα προγράμματα
Gigamax / Gigamax Unlimited, και τα αντίστοιχα
της business κατηγορίας, διευκολύνουν
το σημαντικότερο κομμάτι της κινητής
τηλεφωνίας σήμερα, δηλαδή τα mobile data.

