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EDITORIAL

c.nostis@smartpress.gr

Σερφάρετε γιατί
χανόμαστε!
Φτάσαμε στο 2021, αισίως, για να μπορούμε να γράψουμε πως, σχεδόν,
όλοι οι Έλληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο! Αυτό δείχνει μια νέα έρευνα
της Focus Bari και πιο συγκεκριμένα, το 96% των Ελλήνων 13-74 ετών
«σερφάρει» σχεδόν καθημερινά, ενώ το πιο εντυπωσιακό, αναμφίβολα,
είναι το 70% της διείσδυσης στην ηλιακή κατηγορία 65-74 ετών! Η
πανδημία και η ψηφιοποίηση πολλών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
σίγουρα συνέβαλε στο να διαμορφωθούν αυτά τα ποσοστά. Επιπλέον,
7 στους 10 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον μια αγορά online μέσα στο
τελευταίο εξάμηνο. Το γράφαμε από πέρυσι και έχει επιβεβαιωθεί με κάθε
πιθανό τρόπο, πως η πανδημία -στη λογική ουδέν κακόν αμιγές καλούέφερε και κάτι καλό στις ζωές μας... Το τι θα γίνει το καλοκαίρι με τα data
τώρα που ξεκίνησε και επίσημα η περίοδος των διακοπών, μπορεί να το
φανταστεί κανείς εύκολα…Βέβαια, για να υπάρχει πρόσβαση στο Internet,
χρειάζονται δύο πράγματα: η συσκευή και η σύνδεση. Όσον αφορά στο
πρώτο, συσκευές... υπάρχουν! Και η «Ψηφιακή Μέριμνα» που πριν λίγες
εβδομάδες άρχισε να «τρέχει», θα φέρει σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά
που το έχουν πραγματική ανάγκη, ένα tablet ή ένα laptop, με σημαντική
έκπτωση (ή εντελώς δωρεάν). Οι retailers προωθούν τα προϊόντα τους
δυναμικά και είναι σίγουρο πως τα vouchers θα εξαργυρωθούν ταχύτατα.
Παράλληλα η αγορά λιανικής θα ενισχυθεί σημαντικά από τη χαλάρωση
των μέτρων, επακόλουθο του εμβολιασμού και του μερικού -για την
ώρα- ελέγχου της πανδημίας. Όσον αφορά στη σύνδεση, τα δίκτυα
επεκτείνονται ταχέως για να μας προσφέρουν το 5G ημών το επιούσιον!
Από την άλλη, βέβαια, ίσως γίνουμε μάρτυρες μιας νέας, τεχνολογικής
αυτή τη φορά, «πανδημίας». Η παγκόσμια έλλειψη σε chips (επεξεργαστές
δηλαδή), καλά κρατεί. Πιθανώς να μην έχει αγγίξει καν το “peak” της.
Πολλοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της
συγκεκριμένης έλλειψης, καθώς επηρεάζει σχεδόν κάθε σύγχρονη,
έξυπνη συσκευή, από smartphones και υπολογιστές μέχρι Smart TVs
και αυτοκίνητα. Οι αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγω για βελτίωση
της κατάστασης από το καλοκαίρι και μετά. Οι απαισιόδοξες μιλούν για
το 2022 και... βλέπουμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και μάλλον δεν
έχουμε αντιληφθεί ακόμα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ας ελπίσουμε
ότι σύντομα αυτή θα εξομαλυνθεί και πως θα γλιτώσουμε τα χειρότερα,
δηλαδή την αύξηση των τιμών σε βασικά τεχνολογικά αγαθά, τις ουρές στα
καταστήματα για laptop ή κινητό και άλλα, τέτοια, σενάρια...
Στο δεύτερο κομμάτι, αυτό της σύνδεσης στο Internet, το 5G συνεχίζει
να επεκτείνεται, όπως και η γκάμα των διαθέσιμων συσκευών που το
υποστηρίζουν. Μέχρι και SimpleFi 5G παρουσίασε, πρωτοπορώντας,
η Wind! Όπως είχαμε προβλέψει, οι τιμές των 5G phones μειώνονται
ταχύτατα και πλησιάζουν τα €200, οπότε μέχρι το τέλος της χρονιάς θα

βρεθούν ίσως και κάτω από αυτό το όριο. Όσον αφορά στις σταθερές
συνδέσεις, οι οπτικές ίνες εξαπλώνονται στην ελληνική επικράτεια
και ο χαλκός μας... αποχαιρετά, σταδιακά, μέχρι το 2030. Αυτή είναι
η στρατηγική της Ε.Ε. και έχει ξεκινήσει ήδη στην Ελλάδα η δημόσια
διαβούλευση από την ΕΕΤΤ για την κατάργηση του δικτύου χαλκού
του ΟΤΕ (Copper Switch-off) και τη μετάβαση στα δίκτυα οπτικών
ινών (NGA - FTTC/FTTH). Η διαβούλευση θα κρατήσει έως και την 21η
Μαϊου και τα αποτελέσματά της θα μελετηθούν από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης με
χρονοδιαγράμματα. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τιτάνιο έργο
που θα πάρει χρόνια και θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά
για τους εναλλακτικούς παρόχους, το κόστος θα είναι δυσβάστακτο και
γι’ αυτό η ΕΕΤΤ προτείνει να συμμετέχει και ο ΟΤΕ σε αυτό. Αναμένουμε
με ενδιαφέρον τις εξελίξεις... Μια εξαιρετική δράση και πρωτοβουλία
είδαμε από τη Vodafone πριν λίγες ημέρες, για τη στήριξη των γυναικών
επιχειρηματιών σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν
κατασκευή και λειτουργία website ή e-shop, δωρεάν αναβάθμιση
σε οπτική ίνα 100 Mbps και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και
καθοδήγηση. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της υποστήριξης
όσων προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή στην αγορά εργασίας,
στο πλαίσιο της νέας “Together We Can”, φιλοσοφίας της εταιρείας.
Αξιέπαινες προσπάθειες που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
και μπορούν να βοηθήσουν χιλιάδες συνανθρώπους μας να σταθούν στα
πόδια τους και, γιατί όχι, να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των ονείρων
τους. Μία προσπάθεια για τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο. Μια που
λέμε για τη Vodafone, ίσως αργήσουμε να ξαναδούμε «ζωντανά» την
Κάτια Σταθάκη σε event της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς μετακομίζει
στη Vodafone Αλβανίας. Εκεί θα αντικαταστήσει τον Αχιλλέα Κανάρη στη
θέση του CEO, ο οποίος αφήνει εξαιρετικό έργο πίσω του. Ο όμιλος του
εμπιστεύθηκε τη θέση του CEO στη Vodafone Ρουμανίας, ευελπιστώντας
σε αντίστοιχα αποτελέσματα και το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε
και στους δύο είναι «καλή αρχή» και φυσικά να σημειώσουμε ότι το
ελληνικό management διακρίνεται για μία ακόμη φορά! Σας αφήνουμε
να εξερευνήσετε το υπόλοιπο τεύχος αυτού του μήνα, στο οποίο θα
βρείτε πολλές νέες συσκευές που πρόσφατα έφτασαν ή αναμένονται
στην ελληνική αγορά, αλλά και εξαιρετικά αξεσουάρ όπως η θήκηπληκτρολόγιο της Logitech που μετατρέπει το iPad σε... Macbook! Το
καλοκαίρι, πάντως, προμηνύεται... foldable, ενώ αναμένουμε και το
comeback της Huawei με τα P50 και το Harmony OS! Περισσότερα όμως
γι’ αυτό στο επόμενο τεύχος μας...
Κώστας Νόστης
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MΕΤΑΤΡΈΨΤΕ

ΤΟ iPAD ΣΕ LAPTOP
MΕ MΙΑ ΚΊΝΗΣΗ
SLIM FOLIO

θήκη-πληκτρολόγιο με Bluetooth® για iPad (7ης και 8ης γενιάς)
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Πλήκτρα
Τα πλήκτρα του Slim Folio είναι μεγάλα
και με αρκετό «κενό» μεταξύ τους, με
διαδρομή 1,5mm και περιλαμβάνουν
μια σειρά iOS shortcut keys για ταχύτατο
έλεγχο του iPad!

Υποστήριξη γραφίδας
Το Slim Folio διαθέτει υποδοχή για
Apple Pencil και γραφίδα Crayon, ενώ
επιτρέπει κλίση 10 μοιρών στο tablet
για άνετη σχεδίαση ή για να κρατήσετε
σημειώσεις με τη γραφίδα!

Αυτονομία
Οι δύο μπαταρίες τύπου “coin”
προσφέρουν αυτονομία σχεδόν 4... ετών
(με 2 ώρες καθημερινής χρήσης) χάρη στο
Bluetooth Low Energy πρωτόκολλο και
αλλάζονται πανεύκολα, αν ποτέ χρειαστεί!

Προστασία
Το Slim Folio προστατεύει το iPad σας από
πτώσεις και φθορές, με βάρος μόλις 495
gr και πάχος μόλις 21,5mm, ενώ απωθεί
ακόμα και το νερό, αν πέσει πάνω του!
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T

ο πόσο ικανά είναι τα Apple
iPad, το γνωρίζουμε όλοι. Πρόκειται για high-end tablets, με
hardware και δυνατότητες που
κάνουν ακόμα και πολλά PCs
να... «χλωμιάζουν»! Δεν είναι
κρίμα, λοιπόν, να περιορίζουμε τη χρήση τους
μόνο ως tablets, ενώ μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα; Η λύση είναι απλή και έρχεται
από τη γκάμα της γνωστής μας Logitech, με τη
θήκη-πληκτρολόγιο Slim Folio για iPad 7ης και
8ης γενιάς!
Η συσκευή αυτή ουσιαστικά προστατεύει το
iPad σαν μια κλασική θήκη folio, προσφέροντας πρόσβαση σε όλες τις θύρες του χωρίς
να την ανοίξετε, ενώ το ειδικό ύφασμά της
απωθεί το νερό, σε περίπτωση που πέσει πάνω
στο tablet! Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτει στο
εσωτερικό της ένα Bluetooth πληκτρολόγιο,
το οποίο συνδέεται με το iPad ασύρματα και
το μετατρέπει σε φορητό υπολογιστή! Η θήκη
με μια απλή κίνηση μπαίνει σε “tent” mode
και φέρνει την οθόνη μπροστά σας (υπό γωνία 58 μοιρών), με το πληκτρολόγιο να μένει
στο τραπέζι/γραφείο. Τα πλήκτρα του είναι
μεγάλα αλλά με μικρό προφιλ, ώστε να μην
αυξάνουν το συνολικό πάχος της θήκης και να
προσφέρουν άνετη πληκτρολόγηση. Καθώς
είναι ειδικά σχεδιασμένο για iPad, διαθέτει και
μια πλήρη σειρά πλήκτρων συντομεύσεων για
iOS, για εύκολη αυξομείωση της έντασης, της
φωτεινότητας κ.λπ.
Αν η χρήση που κάνετε περιλαμβάνει σχεδίαση, το Slim Folio αλλάζει μορφή και φέρνει την
οθόνη υπό γωνία 10 μοιρών, ώστε να σχεδιάσετε ή να κρατήσετε σημειώσεις ευκολότερα
με γραφίδα Crayon ή Apple Pencil 1ης γενιάς.
Μάλιστα, υπάρχει και ειδική υποδοχή για τη
γραφίδα στο Folio, ώστε να μην την χάσετε!
Η διάρκεια ζωής των μπαταριών του είναι 4
χρόνια (με 2 ώρες καθημερινής χρήσης), οπότε
πρακτικά... θα ξεχάσετε το θέμα «αυτονομία».
Αυτό χάρη στη σύνδεση μέσω Bluetooth Low
Energy πρωτοκόλλου με το iPad, για την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
Αν ψάχνετε τρόπο να αξιοποιήσετε στο 100%
τις δυνατότητες του iPad σας και να έχετε μαζί
σας έναν πανίσχυρο φορητό υπολογιστή, αλλά
με πολύ μικρότερο όγκο, βάρος και κόστος,
τότε η θήκη-πληκτρολόγιο της Logitech είναι το
«κλειδί» που σας το επιτρέπει!

HOT SPOT

Honor Band 6
Με τη μεγαλύτερη οθόνη ever!
Η HONOR ανακοίνωσε την διάθεση του HONOR Band 6 στην
Ελληνική αγορά. Παρέχοντας μια καθαρή και άνετη εμπειρία
θέασης στον καρπό σας, το fitness tracker HONOR Band 6
διαθέτει μια μεγάλη και ζωντανή οθόνη AMOLED 1,47 ιντσών
με ανάλυση 194 x 368, προσφέροντας αύξηση 148% στην
περιοχή εμφάνισης σε σύγκριση με τον προκάτοχό του (HONOR
Band 5) . Περιβάλλεται από γυάλινη οθόνη 2,5D με επίστρωση
αντι-δακτυλικών αποτυπωμάτων, το HONOR Band 6 διαθέτει
εικονική και κομψή σχεδίαση, με ένα ανάγλυφο εντυπωσιακό
λογότυπο HONOR στην αριστερή πλευρά και ένα βολικό
πλευρικό κουμπί στα δεξιά με γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις
λειτουργίες.
Ιδανικό για άτομα που θέλουν να παρακολουθήσουν την
υγεία τους, το HONOR Band 6 παρέχει πληθώρα βασικών
λειτουργιών που επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοήσουν
καλύτερα το σώμα τους. Ενεργοποιημένη από την
παρακολούθηση κορεσμού οξυγόνου (SpO2) 2, το HONOR
Band 6 μπορεί να ανιχνεύσει τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα των
χρηστών, το οποίο είναι απαραίτητο για όσους παρακολουθούν
την αναπνευστική τους υγεία ή που απολαμβάνουν πεζοπορία
ή αναρρίχηση σε μεγάλα υψόμετρα. Χάρη σε έναν οπτικό
αισθητήρα καρδιακού ρυθμού και έναν ακριβή αλγόριθμο AI,
το HONOR Band 6 υποστηρίζει επίσης συνεχή παρακολούθηση
καρδιακού ρυθμού σε πραγματικό χρόνο 24/7, το οποίο
ειδοποιεί τους χρήστες όταν εντοπίζεται μη φυσιολογικός
καρδιακός ρυθμός. Το HONOR Band 6 παρακολουθεί τα
επίπεδα στρες των χρηστών καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας
και βοηθά τους χρήστες να απελευθερώσουν το άγχος και την
ένταση μέσω καθοδηγούμενων αναπνευστικών ασκήσεων.

Η εξασφάλιση του ύπνου μιας καλής νύχτας είναι εξίσου
σημαντική με την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής
κατάστασης όλη την ημέρα. Ως εκ τούτου, το HONOR
Band 6 είναι καλά εξοπλισμένο με μια σειρά δυνατοτήτων
παρακολούθησης ύπνου που εντοπίζουν και καταγράφουν
δεδομένα γύρω από την καθημερινή κατάσταση ύπνου των
χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του βαθιού ύπνου, του
ελαφρού ύπνου, του ύπνου REM, του χρόνου αφύπνισης
και των ύπνων που παίρνετε κάθε μέρα. Το HONOR Band 6
παρέχει επίσης εξατομικευμένες αξιολογήσεις και προτάσεις
προσαρμοσμένες στη βελτίωση της ποιότητας ύπνου των
χρηστών. Για τους οπαδούς γυμναστικής που τους αρέσει
να ασκούνται σε τακτική βάση, το HONOR Band 6 είναι
ο τέλειος σύντροφος γυμναστικής, υποστηρίζοντας 10
τρόπους προπόνησης, όπως υπαίθριο και εσωτερικό τρέξιμο,
υπαίθριο και εσωτερικό περπάτημα, υπαίθρια και εσωτερική
ποδηλασία, εσωτερική κολύμβηση, ελλειπτική, κωπηλασία.
Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, το HONOR Band 6
παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για
να βοηθήσει τους χρήστες να παρακολουθούν την απόδοσή
τους και να αποκτήσουν πληροφορίες για να τους βοηθήσουν
να επιτύχουν τους στόχους τους.Το HONOR Band 6 μπορεί
επίσης να αναγνωρίσει αυτόματα έξι διαφορετικούς τρόπους
προπόνησης και θα υπενθυμίσει στους χρήστες να αρχίσουν
να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους, ώστε να μην
χάσουν την καταγραφή των δεδομένων προπόνησής τους.
Το HONOR Band 6 είναι διαθέσιμο σε όλες τις συνεργαζόμενες
αλυσίδες τεχνολογίας: ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Cosmote, ΠΛΑΙΣΙΟ,
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.

Αδιαβροχότητα

Εξοπλισμένο με αντοχή
στο νερό έως και 50 μέτρα,
το HONOR Band 6 είναι
ιδανικό για κολυμβητές
για την ικανότητά του
να παρακολουθεί τη
δραστηριότητα κάτω από το
νερό, όπως η βαθμολογία
SWOLF και οι ρυθμοί
κολύμβησης, βοηθώντας τους
χρήστες να ενισχύσουν την
απόδοση κολύμβησης.

Ελκυστική
εμφάνιση

Διαθέσιμο σε τρία
εκπληκτικά χρώματα,
το Meteorite Black,
το Sandstone Grey
και το Coral Pink,
το HONOR Band 6
είναι ένα μοντέρνο
αξεσουάρ για να
εκφράσει τα μοναδικά
στυλ των χρηστών.
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HOT SPOT

Google Entertainment Space
Νέα «βιβλιοθήκη» media για τα Android tablets
Τα Android tablets όχι απλά... υπάρχουν, αλλά συνεχίζουν να «πουλάνε», έστω και με μειωμένο ρυθμό. Οι λόγοι, πολλοί και διάφοροι,
αλλά η Google επιδεικτικά σχεδόν αγνοεί αυτή την κατηγορία συσκευών, χωρίς να προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο ώστε να εκμεταλλευθεί τις
μεγαλύτερες οθόνες τους. Μέχρι σήμερα, καθώς... εγένετο Entertainment Space! Το νέο «feature» είναι ουσιαστικά μια μεγάλη βιβλιοθήκη
για όλες τις ταινίες, τις σειρές, τα videos, τα παιχνίδια και τα βιβλία του χρήστη. Έτσι, όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, χωρίς ο χρήστης
να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά apps, για να βρει το περιεχόμενο που θέλει. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση το
είδος του περιεχομένου. Έτσι, υπάρχει π.χ. το Watch Tab με ταινίες, σειρές και youtube videos. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα
Continue Watching αλλά και αρκετές προτάσεις περιεχομένου με βάση τα γούστα σας. Επίσης, υπάρχει το Games tab με Continue Playing
χαρακτηριστικό και αρκετά
παιχνίδια «τρέχουν» χωρίς να
χρειαστούν κατέβασμα! Τέλος,
έχουμε το Read tab για τα
βιβλία, αν και απ’ότι φαίνεται
αυτό συνεργάζεται μόνο με το
Google Play Books και όχι με
άλλες υπηρεσίες (π.χ. Kindle).
Εδώ θα βρείτε και audiobooks,
αλλά δυστυχώς όχι και το γνωστό
Audible. Αργότερα μέσα στο
2021, πολλά tablets μεγάλων
κατασκευαστών θα λάβουν ως
update το Entertainment Space,
σύμφωνα με την Google.

Motorola Moto G20
Hello Moto!
Η Motorola συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα Android smartphones της και
το νεότερο μοντέλο της είναι το Moto G20. Πρόκειται για μια entry-level
συσκευή με οθόνη 6,5», με IPS panel, ανάλυση HD+ και 90Hz refresh rate.
Το aspect ratio αγγίζει το 20:9 και ένα notch-σταγόνα στεγάζει τη 13άρα
selfie camera, ενώ η ανάλυση της οθόνης είναι 720x1600 pixels. Στο
εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε ένα αντίστοιχα entry-level Unisoc
T700 chipset με οκτώ πυρήνες: Δύο Cortex-A75 και έξι Cortex-A55, μαζί
με τη Mali G52 GPU. Η RAM ανέρχεται στα 4GB και ο αποθηκευτικός
χώρος στα 64GB, ενώ επεκτείνεται μέσω microSD. Στο πίσω μέρος
βρίσκουμε 48MP κύρια κάμερα, 8MP ultrawide κάμερα και δύο 2MP
macro και depth κάμερες. Αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη PDAF και
η υποστήριξη HDR, ενώ η λήψη video περιορίζεται στα 1080p. Η
selfie κάμερα υποστηρίζει επίσης HDR και 1080p λήψη video, ενώ
έχει διάφραγμα φακού f/2.2. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε
WiFi 5, BT 5.0, NFC, FM Radio και USB Type-C θύρα, ενώ ο
αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στην πλάτη της
συσκευής. Τέλος, η μπαταρία έχει χωρητικότητα 5.000mAh και
υποστηρίζει 10W φόρτιση ενώ το Moto G20 τρέχει Android 11
με το interface της Motorola. Θα είναι διαθέσιμο σύντομα στην
Ευρώπη έναντι €149 σε Breeze Blue και Flamingo Pink χρώματα.
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Garmin Venu 2 & Venu 2S
Ανανεωμένα και ακόμα πιο ικανά!

Η Garmin παρουσίασε τη 2η γενιά του lifestyle/fitness smartwatch της, το Garmin Venu
2. Έρχεται σε δύο μεγέθη, το Venu 2 με διάμετρο 45mm και 1,3» οθόνη AMOLED
και το Venu 2S με διάμετρο 40mm και οθόνη 1,1» AMOLED. Η ανάλυση της οθόνης
είναι 416x416 και 360x360 pixels αντίστοιχα, ενώ υποστηρίζεται και AOD. Η μεγάλη
αναβάθμισή τους εντοπίζεται στην αυτονομία. Είναι διπλάσια σε σχέση με των προκατόχων
τους και αγγίζει τις 11 ημέρες για το μεγάλο και τις 10 μέρες για το μικρό, σε smartwatch
mode. Επιπλέον, διαθέτουν ενσωματωμένο GPS και με αυτό ενεργό, η αυτονομία
πέφτει στις 8 και 7 ώρες αντίστοιχα, με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και fitness
tracking. Ταχεία είναι η φόρτιση καθώς 10’ στην «πρίζα» δίνουν 1 ημέρα χρήσης
σε smartwatch mode και 1 ώρα GPS activity tracking. Μέσα στο ρολόι υπάρχει και
πυξίδα, όπως και βαρομετρικό υψόμετρο. Τα Venu 2/2S είναι τα πρώτα με τον νέο οπτικό
αισθητήρα καρδιακών παλμών Elevate V4. Στα modes άθλησης βρίσκουμε πλέον και
HIIT με υποστήριξη των διαβαθμίσεων TABATA, AMOM και AMRAP. Επίσης βρίσκουμε
αναρρίχηση εσωτερικού χώρου, ορειβασία και bouldering. Λοιπές αναβαθμίσεις
περιλαμβάνουν το εξελιγμένο sleep tracking που προβάλλει ένα σκορ ύπνου με βάση τον
καρδιακούς παλμούς, την αναπνοή, την οξυγόνωση του αίματος και τα επίπεδα του stress.
Όπως και τα πρώτα Venu, τα νέα μοντέλα υποστηρίζουν ανίχνευση ρυθμού αναπνοής
και το πόσο ενυδατωμένο είναι το σώμα σας, ενώ παρακολουθούν και χαρακτηριστικά
γυναικείας υγείας. Φυσικά, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το κινητό σας, ενώ αν
είστε χρήστες Android, μπορείτε και να απαντήσετε σε μηνύματα. Μπορείτε να κατεβάσετε
επιπλέον watchfaces, widgets και apps από την πλατφόρμα Connect IQ της Garmin. Τα
νέα ρολόγια υποστηρίζουν και το Garmin Pay για ανέπαφες συναλλαγές, ακόμα κι αν δεν
έχετε το κινητό σας μαζί. Τέλος, ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης (7GB) μπορεί να δεχθεί
έως 650 τραγούδια από τα Spotify, Amazon και Deezer.
Τα Garmin Venu 2 και Venu 2S είναι ήδη διαθέσιμα έναντι €400 στο garmin.com.

Αντοχή σε κάθε χρήση
Οι οθόνες προστατεύονται από
Gorilla Glass 3, το bezel γύρω τους
είναι από ανοιξείδωτο ατσάλι και
το σώμα του ρολογιού είναι από
ενισχυμένο πολυμερές υλικό ενώ
και τα δύο μοντέλα είναι αδιάβροχα
σε πίεση έως 5ATM και είναι
σχεδιασμένα για κολύμβηση σε
γλυκό νερό!

Health Snapshot

Το νέο Health Snapshot της
Garmin καταγράφει ένα session
2 λεπτών και σας λέει πολλά
για την γενικότερα κατάσταση
της υγείας σας, χωρίς να
χρειάζεται η ολοκλήρωση
μιας ή περισσότερων
προπονήσεων!

13 KT IOYN 2021

PREVIEW

NOKIA 3.4
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,39” Fluid AMOLED, 720x1560
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 460
CAMERA
13+5+2+2MP triple camera,
8MP selfie camera
RAM
3GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€179

ΠΑΝΈΜΟΡΦΟ

ΚΑΙ “VFM”!

STRONG

POINT
Σχεδιασμός

Όπως και με το 5.4, έτσι και το Nokia
3.4 ξεχωρίζει χάρη στον ελκυστικό
σχεδιασμό του, που το διαφοροποιεί
από τους περισσότερους ανταγωνιστές
της κατηγορίας του!

ν δεν ζείτε σε... άλλο κόσμο τα τελευταία χρόνια, γνωρίζετε ήδη οτι
η Nokia (HMD Global) προσφέρει
Android phones με αρκετά υψηλό
value for money, με έμφαση στο σχεδιασμό,
τις κάμερες αλλά και την Android εμπειρία στο
μέγιστο δυνατό βαθμό! Το νέο Nokia 3.4 είναι
ένα από τα δύο νέα μοντέλα της εταιρείας που
έφτασαν στα χέρια μας και έρχεται να «χτυπήσει» την αγορά μεταξύ €150-200.Το Nokia
3.4 ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στο
σχεδιασμό του, με πλαστικό πίσω μέρος που
όμως έχει ωραία υφή και πανέμορφο χρώμα,
στην «Fjord» έκδοση που είχαμε στα χέρια μας.
Διακριτό άμεσα και το λογότυπο της Nokia με
μικρά, νικελ γράμματα ενώ το camera module
εξέχει ελάχιστα από το πίσω μέρος. Το πάχος
του κινητού δεν ξεπερνά τα 8,7mm και το βάρος τα 180 gr. Να σημειωθεί πως δέχεται τρείς
κάρτες (δύο nanoSIM και μια microSD) ενώ στη
συσκευασία θα βρείτε καλώδιο Type-C και 5W
φορτιστή.Η οθόνη του Nokia 3.4 έχει διαγώνιο
6,39» με IPS panel και φωτεινότητα 400nits,
ενώ η ανάλυσή της είναι HD+ (720x1560 pixels
με 19,5:9 aspect ratio). Το κάτω bezel είναι
κάπως μεγάλο και έτσι περιορίζει το screento-body ratio στο 81,9%. Περνώντας στο ε-

A

14 KT ΙΟΥΝ 2021

σωτερικό, βρίσκουμε το Snapdragon 460 της
Qualcomm στα 11nm, ένα entry-level chipset
που αρκεί για τον μέσο χρήστη, μαζί με 3GB
RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου. Το λειτουργικό είναι το Android 10, αλλά σύντομα θα
αναβαθμιστεί σε Android 11, ενώ η Nokia προσφέρει και 2 χρόνια αναβαθμίσεις, εγγυημένα.
Το κυκλικό camera module διαθέτει έναν κύριο
αισθητήρα 13MP με PDAF, αλλά και μια 5MP
ultra-wide κάμερα, όπως και έναν 2MP depth
sensor. Υποστηρίζεται HDR και λήψη FullHD
video στα 30FPS, ενώ το LED flash βρίσκεται
εντός του κυκλικού module. Η selfie κάμερα έχει
αισθητήρα 8MP και στεγάζεται μέσα σε ένα σχετικά μεγάλο hole-notch, πάνω-αριστερά στην
οθόνη. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε
audio jack, Wi-Fi b/g/n με hotspot, BT 4.2 με
A2DP και aptX, NFC, FM Radio και Type-C 2.0
θύρα. Ο ήχος προέρχεται από ένα μονό ηχείο
στο κάτω μέρος της συσκευής, ενώ αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη dedicated Google Assistant
πλήκτρου στην αριστερή πλευρά του κινητού.
Κλείνουμε με την αυτονομία που οφείλεται
στη μπαταρία των 4.000mAh και αγγίζει τη μία
ημέρα, ενώ η φόρτιση γίνεται με ταχύτητα 10W,
αν και υπενθυμίζουμε οτι ο φορτιστής στη συσκευασία έχει ισχύ 5W.

PREVIEW

NOKIA 5.4
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,39” Fluid AMOLED, 720x1560
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 662
CAMERA
48+5+2+2MP quad camera,
16MP selfie camera
RAM
4GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
Από €219

SLEEK ΚΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ!

STRONG

POINT
Σχεδιασμός

Αναμφίβολα το Nokia 5.4 είναι ένα
πολύ ελκυστικό smartphone, ειδικά
κοιτώντας το από την πίσω πλευρά,
με σχεδιασμό που παραπέμπει σε
μοντέλα υψηλότερης κατηγορίας και
τραβάει τα βλέμματα!

Nokia (HMD Global) επιμένει...
Androidικά και δύο νέα μοντέλα
της κατέφθασαν στα γραφεία μας,
με τρομερά ελκυστική εμφάνιση
και ενδιαφέροντα specs! To κορυφαίο εξ’αυτών
είναι το Nokia 5.4, μια συσκευή που τοποθετείται στο άνω όριο της entry-level κατηγορίας
με τιμή €219... πάμε να την δούμε! Το Nokia
5.4 ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στο
σχεδιασμό του, με το glossy φινίρισμα στο πίσω
μέρος και ένα πανέμορφο χρώμα με ένα «ριγέ»
εφε που απλώς το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό.
Το στρογγυλό camera module εξέχει λίγο από
την πλάτη της συσκευής, της οποίας το πάχος
δεν ξεπερνά τα 8,7mm και το βάρος τα 181 gr.
Να σημειωθεί πως δέχεται τρεις κάρτες (δύο
nanoSIM και μια microSD) ενώ στη συσκευασία
θα βρείτε καλώδιο Type-C και 10W φορτιστή.
Η οθόνη του Nokia 5.4 έχει διαγώνιο 6,39»
με IPS panel και φωτεινότητα 400nits, ενώ η
ανάλυσή της είναι HD+ (720x1560 pixels με
19,5:9 aspect ratio). Το κάτω bezel είναι κάπως
μεγάλο και έτσι περιορίζει το screen-to-body
ratio στο 81,9%. Περνώντας στο εσωτερικό,
βρίσκουμε το Snapdragon 662 της Qualcomm
στα 11nm, ένα μεσαίας κατηγορίας chipset που
αρκεί για τον μέσο χρήστη, μαζί με 4GB RAM

Η
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και 64GB αποθηκευτικού χώρου. Το λειτουργικό είναι το Android 10, παραδόξως, αλλά
σύντομα θα αναβαθμιστεί σε Android 11, ενώ
η Nokia προσφέρει και 2 χρόνια αναβαθμίσεις,
εγγυημένα. Πάμε και στην κάμερα... Το κυκλικό
camera module διαθέτει έναν κύριο αισθητήρα
48MP με διάφραγμα φακού f/1.8 και PDAF,
αλλά και μια 5MP ultra-wide κάμερα (13mm),
όπως και μια 2MP macro κάμερα αλλά και
έναν 2MP depth sensor. Yποστηρίζεται HDR
και λήψη 4K video στα 30FPS, ενώ το LED flash
βρίσκεται εκτός του module. Η selfie κάμερα
έχει αισθητήρα 16MP με φακό f/2.0 και στεγάζεται μέσα σε ένα σχετικά μεγάλο hole-notch,
πάνω-αριστερά στην οθόνη. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε audio jack, Wi-Fi b/g/n με
hotspot, BT 4.2 με A2DP και aptX Adaptive,
NFC, FM Radio και Type-C 2.0 θύρα με OTG. Ο
ήχος προέρχεται από ένα μονό ηχείο στο κάτω
μέρος της συσκευής, ενώ αξίζει να αναφερθεί η
ύπαρξη dedicated Google Assistant πλήκτρου
στην αριστερή πλευρά του κινητού. Κλείνουμε
με την αυτονομία που οφείλεται στη μπαταρία
των 4.000mAh και αγγίζει τη μία ημέρα, ενώ η
φόρτιση γίνεται με ταχύτητα 10W. Το Nokia 5.4
είναι ήδη διαθέσιμα στα ελληνικά καταστήματα
σε Polar Night χρώμα.

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

PREVIEW

ONEPLUS 9
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,55” Fluid AMOLED,
1080x2400 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 888
CAMERA
48+50+2MP triple camera,
16MP selfie camera
RAM
8/12GB
STORAGE
128/256GB UFS 3.1
OS
Android 11
TIMH
Από €829

«ΒΛΈΠΕΙ»

ΚΟΡΥΦΉ!

STRONG

POINT
Επιδόσεις

Το κορυφαίο Snapdragon 888 chipset
σε συνδυασμό με τα έως 12GB RAM
και τον UFS 3.1 αποθηκευτικό χώρο
είναι η «συνταγή» για υψηλές επιδόσεις
στο OP9!

ο ολοκαίνουριο OnePlus 9 προσφέρει μια εξίσου ισχυρή κορυφαία εμπειρία όπως το OnePlus
9 Pro, με πλήρη οθόνη 120 Hz,
Qualcomm Snapdragon 888 mobile platform,
συνδεσιμότητα 5G επόμενης γενιάς, Warp
Charge 65T καθώς και την ισχυρή Κάμερα
made by Hasselblad, για μία ολοκληρωμένη
γρήγορη και ομαλή εμπειρία χρήσης. Το τριπλό σύστημα καμερών δίνει στους χρήστες τη
δυνατότητα να τραβήξουν εκπληκτικές εικόνες,
για μία εμπειρία φωτογραφίας επαγγελματικού επιπέδου. Το OnePlus 9 χρησιμοποιεί την
ίδια -κορυφαία στον κλάδο- 50MP εξαιρετικά
ευρεία κάμερα με το OnePlus 9 Pro, με αισθητήρα Sony IMX766 1 / 1.56 και κυρτό φακό
Freeform για ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης των άκρων. Η κύρια κάμερα 48MP διαθέτει
επίσης εξαιρετικές δυνατότητες απεικόνισης,
χάρη στον προσαρμοσμένο αισθητήρα Sony
IMX689 1 / 1,43 «, 2x2 OCL, 12-bit RAW, dual
native ISO και 3-HDR. Το σύστημα κάμερας του
OnePlus 9 προσφέρει γρηγορότερες ταχύτητες
εστίασης, 64 φορές περισσότερες πληροφορίες
χρώματος σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς
αισθητήρες 10-bit, καθαρότερες λήψεις ημέρας
και νύχτας και υψηλότερη δυναμική εμβέλεια
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στα βίντεο. Μια αποκλειστική μονόχρωμη κάμερα συνεργάζεται με την κύρια κάμερα για λεπτομερείς layered ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
Η οθόνη Fluid Display 120 Hz του OnePlus 9
παρέχει μια συναρπαστική εμπειρία προβολής
ανεξάρτητα από το τι παρακολουθείτε. Χρησιμοποιώντας την ίδια επίπεδη top-notch οθόνη
με το OnePlus 8T, το οποίο έλαβε βαθμολογία
DisplayMate A +, η Fluid Display 6,55» του
OnePlus 9 διαθέτει πάνελ AMOLED 120 Hz με
κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων και βελτιωμένο
αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας. Η φωτεινότητα
της οθόνης του OnePlus 9 μπορεί να φτάσει τα
1.100 nits με πιστοποίηση HDR10 +, για να βελτιώσει την εμπειρία σας όταν παρακολουθείτε
βίντεο HDR. Είναι επίσης εξοπλισμένη με δύο
αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος με 8.192
επίπεδα φωτεινότητας για πιο ομαλό αυτόματο
έλεγχο φωτεινότητας. Το Comfort Tone προσαρμόζει επίσης τη θερμοκρασία χρώματος της
οθόνης ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον σας
για μια πιο άνετη εμπειρία ανάγνωσης.
Τέλος, η μπαταρία 4.500 mAh του OnePlus 9
χρησιμοποιεί βελτιωμένη σχεδίαση δύο κυψελών που μπορεί να φορτίσει από 1-100% σε
μόλις 29 λεπτά ενώ υποστηρίζει και ασύρματη
φόρτιση έως 15W Qi.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
-

REALME BUDS
AIR 2

CPU
CAMERA
RAM
STORAGE
OS
Android, iOS
TIMH
€69 (εκτιμώμενη)

ΜΕ
ANC
ΚΑΙ ΤΕΡΆΣΤΙΟ
VALUE FOR MONEY!
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Ήχος

Ο ποιοτικός ήχος που αποδίδουν τα
Realme Buds Air 2 συνδυάζεται με το
true active noise cancellation και σας
«βυθίζει» στην ακουστική εμπειρία για
μέγιστη απόλαυση και καθαρότητα!

αζί με το Realme 8 είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα
και τα νέα True wireless in-ear
ακουστικά, Buds Air 2, τα οποία
όπως λέει η ονομασία τους είναι πραγματικά…
«αέρινα». Με ελαφρύ design και εξαιρετική εφαρμογή είναι σχεδιασμένα για να κερδίζουν τα
βλέμματα με την sleek εμφάνιση τους. H βάση
φόρτισης τους είναι πραγματικά η επιτομή της
κομψότητας, καθώς το οβάλ σχήμα που θυμίζει
βότσαλο και η λεία επιφάνεια δηλώνουν τον
premium χαρακτήρα τους.
Φυσικά τα Buds Air 2 δεν θα μπορούσαν παρά
να είναι διανθισμένα με μια σειρά από εξαιρετικά cool high-tech features, προσφέροντας
ένα εντυπωσιακό Active Noise Cancellation.
Στηριζόμενα στο αναβαθμισμένο R2 chip τα
εν λόγω true wireless ακουστικά είναι σε θέση
να απομονώνουν στην εντέλεια τους ήχους του
περιβάλλοντος. Η άριστη συνεργασία ανάμεσα
σε hardware (με την ύπαρξη dual μικροφώνων)
και software (με ένα εξελιγμένο αλγόριθμό)
που «αναγνωρίζει» τις πηγές του ήχου και προσαρμόζει ανάλογα τα ακουστικά είναι βέβαιο
ότι θα σας προσφέρουν κορυφαίο Active Noise
Cancellation, δίνοντας σας τεράστιο έλεγχο στο
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τι μπορείτε να ακούσετε και όχι. Για παράδειγμα,
όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή που ακούγονται
έντονοι και δυνατοί ήχοι, εσείς θα μπορείτε να
ενεργοποιείτε το ANC των Buds Air 2 και να
κάνετε focus αποκλειστικά στο τηλεφώνημα
σας. Και η ξεχωριστή εμπειρία που επιχειρεί
να προσφέρει η Realme δεν περιορίζεται εδώ,
καθώς τα Buds Air 2 έρχονται «φορτωμένα» με
πολλά ακόμη εξελιγμένα features. Για παράδειγμα προσφέρουν Smart Wear Detection που
σημαίνει ότι μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο
που τα φοράτε και να προσαρμόσουν ανάλογα
τον ήχο, ενώ με super low-latency (μόλις) στα
88ms τα εν λόγω true wireless ακουστικά είναι
πραγματικά lag-free και καθίστανται ιδανικά και
για το gaming που όλοι γνωρίζουμε ότι μετράει
και το… κλάσμα του δευτερολέπτου.Φυσικά, η
Realme έχει δώσει μεγάλη έμφαση και στην αυτονομία τους, με τα Buds Air 2 να προσφέρουν
κοντά στις 25 ώρες μουσικής αναπαραγωγής,
ενώ μόνο 10 λεπτά φόρτισης στη βάση τους
είναι αρκετά για να σας προσφέρουν 120 λεπτά
Playback. Και από ποιότητα ήχου δεν το… διαπραγματευόμαστε, καθώς οι οδηγοί των 10mm
που φέρουν τεχνολογία Hi-Fi Bass Boost Driver
κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά.

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
-

SAMSUNG 												
GALAXY SMARTTAG+

CPU
CAMERA
RAM
STORAGE
OS
Samsung
TIMH
€39,9

ΤΈΡΜΑ
ΣΤΑ ΧΑΜΈΝΑ

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ!
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Augmented Reality
Με τη χρήση AR, η εφαρμογή της
Samsung μπορεί να σας καθοδηγήσει
ακριβώς στο χώρο με βελάκια, ώστε
να εντοπίσετε το SmartTag+ και το
αντικείμενο πάνω στο οποίο βρίσκεται!

Samsung ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Galaxy SmartTag+, το
οποίο ήρθε ως η λύση στο αιώνιο
πρόβλημα των χαμένων μας αντικειμένων! Το SmartTag+ μπορεί να συνδεθεί
με διάφορα αντικείμενα που θεωρούνται χρήσιμα, όπως ένα σακίδιο ή ένα μπρελόκ, ώστε
να μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και με
ακρίβεια μέσω της υπηρεσίας SmartThings
Find. Καθώς το SmartTag+ διαθέτει BLE και
UWB, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί AR
τεχνολογία για να βρει τα αντικείμενα που
αναζητά. Σε smartphone με δυνατότητα
UWB, όπως το Galaxy S21+ ή το S21 Ultra,
η τεχνολογία AR Finder τον καθοδηγεί μέσω
μιας εύχρηστης επιφάνειας διεπαφής, στην
οποία φαίνεται πόσο μακριά βρίσκεται από το
Galaxy SmartTag+, δείχνοντάς του τη σωστή
κατεύθυνση. Και αν έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει ηχητικές ειδοποιήσεις υψηλής έντασης,
ακόμη κι αν το χαμένο αντικείμενο βρίσκεται
σε ένα σημείο που δεν φαίνεται, θα μπορέσει
να το βρει από το δυνατό ήχο. Το SmartTag+
μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις πανίσχυρες
δυνατότητες της υπηρεσίας SmartThings Find,
επιτρέποντας στο χρήστη να εντοπίσει το αντι-
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κείμενο που τον ενδιαφέρει σε χάρτη, ακόμα και
αν βρίσκεται μακριά. Οι χρήστες της υπηρεσίας
SmartThings Find μπορούν να επιλέξουν αν
θα συμμετάσχουν στην αναζήτηση μέσω της
εφαρμογής SmartThings και να βοηθήσουν
άλλους χρήστες να βρουν χαμένα αντικείμενα
μέσω του δικού τους Galaxy smartphone ή
tablet. Μόλις ένα SmartTag+ αναφερθεί ως
χαμένο, οποιαδήποτε κοντινή συσκευή Galaxy
που έχει επιλέξει να συμμετάσχει θα ειδοποιήσει το SmartThings για την τοποθεσία του,
και ο κάτοχος του χαμένου αντικειμένου θα
λάβει μια ειδοποίηση. Όλα τα δεδομένα στο
SmartThings Find είναι κρυπτογραφημένα και
προστατευμένα, ώστε η ακριβής τοποθεσία να
είναι προσβάσιμη μόνο στον κάτοχο. Επιπρόσθετα, τα Tags είναι χρήσιμα για περισσότερα
πράγματα από τον εντοπισμό χαμένων αντικειμένων. Οι χρήστες μπορούν να ανάψουν το φως
εξ αποστάσεως, ακόμα και όταν δεν βρίσκονται
σπίτι, μέσω του Tag τους . Μέσω της εφαρμογής SmartThings app, μπορούν να επιλέξουν
διαφορετικές λειτουργίες που θα ήθελαν να
υλοποιούνται μέσω του Galaxy SmartTag+ ή
SmartTag τους, ανάλογα αν πατούν στιγμιαία
ή παρατεταμένα το κουμπί του.

3ης Σεπτεμβρίου 1, Ομόνοια

| Τ: 2144 168 901 (Αστ. Χρέωση)

REVIEW

REALME 8
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,4” Super AMOLED,
1080x2400 pixels
CPU
MediaTek Helio G95
CAMERA
64+8+2+2MP quad camera,
16MP selfie camera
RAM
4-6GB RAM
STORAGE
64-128GB
OS
Android 11
TIMH
Από €219

H REALME

«ΣΟΚΆΡΕΙ»
ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ!

εν σας κρύβουμε ότι το Realme
8 Pro που είχαμε την ευκαιρία
να δοκιμάσουμε στο προηγούμενο τεύχος κατάφερε να
κλέψει τις καρδιές μας με την
αστείρευτη δυναμική του και τα ανεξάντλητα
features του. Τώρα έφτασε η στιγμή για να ξεκλειδώσουμε και τα μυστικά του μικρότερου
αδελφού του, Realme 8 το οποίο κάνοντας ένα
μικρό συμβιβασμό σε κάποια από τα specs του
διατίθεται σε ακόμη μικρότερη τιμή από την
Pro έκδοση.

Δ

Σχεδιασμός και εμφάνιση
Εστιάζοντας πρώτα στην εξωτερική εμφάνιση,
εδώ και πάλι η πρόταση της Realme δεν αφήνει
περιθώρια με το ντελικάτο design της, καθώς
το Realme 8 είναι εξαιρετικά ελαφρύ και εντυπωσιακά κομψό. Με το (ιριδίζον και όχι ανάγλυφο όπως το Pro) «Dare to Leap» motto να
δεσπόζει στο back plate, το σχεδιαστικό team
της Realme είναι εμφανές ότι έδωσε μεγάλη
βαρύτητα στην εξωτερική εμφάνιση του απλού
8αριού, σε σημείο που να είναι το πιο όμορφο
εμφανισιακά smartphone στην κατηγορία του.
Με διαστάσεις στα 160.6 x 73.9 x 8mm και βάρος μόλις στα 177 γραμμάρια είναι εμφανές ότι
έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή που σε εξωτερικό επίπεδο… σκίζει. Αξίζει να σημειωθεί ότι
είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό
πλαστικό, πράγμα που σημαίνει περισσότερους
πόντους στον στιβαρό του χαρακτήρα.

Οθόνη, hardware, software
Εάν το design καταφέρνει να σας κερδίσει μία
φορά, τότε το display του θα σας κερδίσει…
διπλά! Επιλέγοντας μία οθόνη 6.4 ιντσών τεχνολογίας Super AMOLED (1080x2400 pixels,
20:9 Aspect Ratio και πυκνότητα στα pixels στα
441ppi), το οπτικό αποτέλεσμα είναι σίγουρο
ότι θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Τα επίπεδα του
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brightness αγγίζουν τα 1000 nits (σε peak), ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία always-on
display είναι αρκετά χρήσιμη, περιλαμβάνοντας
μια σειρά από on-screen χρηστικές λειτουργίες,
δίχως να απαιτείται η πλήρης ενεργοποίηση της
οθόνης. Προχωρώντας προς τα «ενδότερα», το
chipset που αποτελεί την «καρδιά» και τον «εγκέφαλο» του Realme 8 είναι το Helio G95, το
οποίο βασίζεται σε τεχνολογία κατασκευής στα
12nm. Με οκτώ συνολικά πυρήνες (4xCortex
A76 και 4xCortex A55) να δουλεύουν ακούραστα «υπερωρίες» και σε συνδυασμό με 4 ή
6GB RAM (ανάλογα με την έκδοση) το απλό
8άρι δύναται να καλύψει όλες τις ανάγκες σας
σε επικοινωνία, εργασία και ψυχαγωγία. Η core
πρόταση της οικογένειας των Realme 8 μπορεί
με άνεση να χειριστεί το ταξίδι σας στο κόσμο
των social media και την πλοήγηση σας στον
κόσμο του Internet, αλλά και να εκτελέσει
μια σειρά από entertainment δραστηριότητες
όπως είναι η παρακολούθηση σειρών στην
αγαπημένη σας streaming πλατφόρμα, αλλά
και το mobile gaming που όλοι γνωρίζουμε
(ειδικά στους απαιτητικούς 3D τίτλους) το πόση
«ιπποδύναμη» χρειάζεται. Σε ότι έχει να κάνει
με τον αποθηκευτικό χώρο, το Realme 8 έρχεται

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
REALME WATCH S PRO
 Το νέο smartwatch της Realme είναι το απόλυτο
wearable για να συνδυάσετε με το Realme 8 Pro
και θα γίνει ο καλύτερος «σύντροφός» σας καθόλη
τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας!

Επιδόσεις

Το Helio G95 της MediaTek είναι ένα
ικανότατο chipset και σίγουρα από τα
ισχυρότερα που θα μπορούσαμε να περιμένουμε από μια συσκευή κοντά στα
€200... ετοιμαστείτε για «βαριά» χρήση!
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01
02
με 64GB ή στα 128GB storage ανάλογα με την
έκδοση των 4 ή 6GB αντίστοιχα, αλλά εάν δεν
σας φαίνεται αρκετό η πολύ βολική microSD
slot θα καλύψει το όποιο… «κενό». Τέλος, το
Android 11 δεν θα μπορούσε να είναι το λειτουργικό που έχει επιλεχθεί από την Realme για
να πλαισιώσει καλύτερα το φιλικό προς την τσέπη και συγχρόνως αρκετά ισχυρό smartphone
της και σε συνδυασμό με το Realme UI 2.0, το
αποτέλεσμα είναι μια «ραψωδία» άνεσης στο
χειρισμό.

Κάμερα και αυτονομία
Φυσικά, όπως και το Pro, έτσι και το Realme 8
διαθέτει αρκετά ανεπτυγμένες φωτογραφικές
δυνατότητες. Συγκεκριμένα, και εδώ έχουμε
ένα quad camera setup με κύριο σένσορα στα
64MP, f/1.8, 26mm (wide-angle), 0.8 μm με
το απαραίτητο Phase Detection Auto-Focus. Ο
εν λόγω σένσορας πλαισιώνεται από έναν υπερευρυγώνιο φακό στα 8MP (f/2.3 και 1.2μm),
σένσορα macro-zoom στα 2MP και έναν depth
sensor στα 2MP επίσης. Σε ότι έχει να κάνει με
την εμπρόσθια selfie cam, με τα 16MP είναι
βέβαιο ότι θα καλύψει τις Instagraμικές αναζητήσεις σας για τέλεια beauty portraits με
χαρακτηριστική ευκολία. Φυσικά τραβάει και

video σε αναλύσεις: 4K στα 30 fps, 1080p στα
30/60/120 fps στο main setup, ενώ η selfie
camera προσφέρει video recording στα 1080p.
Από την πλευρά της συνδεσιμότητας δεν πρόκειται να απογοητευθείτε, καθώς το Realme 8
σας παρέχει πρόσβαση σε Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/
ac, dual-band, Wi-Fi Direct και δυνατότητα για
hotspot, ενώ τέλος υποστηρίζει και το πρότυπο
επικοινωνίας Bluetooth 5.0. Ολοκληρώνοντας
το review μας, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε στην αυτονομία της συσκευής, όπου η
μπαταρία των 5000mAh είναι βέβαιο ότι θα σας
προσφέρει μπόλικες ώρες απροβλημάτιστης
χρήσης, ενώ σε περίπτωση που… ξεμείνετε ο
φορτιστής των 30W αναλαμβάνει δράση φορτίζοντας το Realme 8 στο 50% μέσα σε μόλις
26 λεπτά και πραγματοποιώντας μια πλήρη
φόρτιση στα 65 λεπτά.

03

Με την οθόνη 6,4” Super AMOLED
(1080x2400 pixels), το οπτικό
αποτέλεσμα είναι σίγουρο ότι θα
σας εκπλήξει ευχάριστα!

Η εμπρόσθια selfie cam με τα
16MP είναι βέβαιο ότι θα καλύψει
τις Instagraμικές αναζητήσεις σας
για τέλεια beauty portraits με
χαρακτηριστική ευκολία!

Η μπαταρία των 5000mAh θα
σας προσφέρει μπόλικες ώρες
απροβλημάτιστης χρήσης, ενώ ο
φορτιστής των 30W την φορτίζει
πλήρως μέσα σε 65 λεπτά!

Συμπέρασμα
Το Realme 8 καταφέρνει να έχει αρκετή από την
«αίγλη» του Pro μοντέλου, διατηρώντας αρκετά
από τα συστατικά της επιτυχίας του, αλλά σε
αισθητά χαμηλότερη τιμή. Είναι μια εξαιρετική
συσκευή για τις ανάγκες του μέσου χρήστη και
σίγουρα θα σας υπερκαλύψει για τα δεδομένα
της κατηγορίας του!

FINAL
VERDICT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9.0/10
8/10

8.0/10
8/10

8.5/10
8/10

8.0/10
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Το Realme 8 εδραιώνει τη θέση της εταιρείας στη «μεσαία» αγορά και απέναντι
στον ανταγωνισμό, με τεράστιο value for
money και χωρίς να αφήνει περιθώρια
για... «παράπονα»!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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REVIEW

TCL TAB 10S
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
10,1” IPS, 1200x1920 pixels
CPU
MediaTek MT8768
CAMERA
8MP camera, 5MP selfie
camera
RAM
3GB RAM
STORAGE
32GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€189

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ

“KIDS”
ΤΑΒLΕΤ!

κολουθώντας πάντοτε τις τάσεις της αγοράς, η TCL λάνσαρε πρόσφατα το Tab 10s ένα
tablet 10 ιντσών που έχει όλα
τα φόντα και τα χαρακτηριστικά
για να πρωταγωνιστήσει στην budget-friendly
κατηγορία και στο review που ακολουθεί θα
αναλύσουμε γιατί είναι μια δυνατή επιλογή για
τους users που αναζητούν ένα αξιόπιστο tablet.

A

Εμφάνιση και κατασκευή
Ξεκινώντας πρώτα από την εξωτερική εμφάνιση,
η πρώτη αίσθηση που σου αφήνει το 10ιντσό
Tab 10s είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά
στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή. Το μεταλλικό
frame εγγυάται ότι το TCL Tab 10s μπορεί να
«επιβιώσει» από κακοτυχίες και… πτώσεις, ενώ
αν μη τι άλλο προσδίδει μια premium αίσθηση
στο χρήστη, με τις διαστάσεις του να ανέρχονται
στα 241 x 158.6 x 8.3 mm. Με το που το κρατήσαμε δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε
στο ασφαλές grip που προσφέρει, ένα απαραίτητο στοιχείο ειδικά από τη στιγμή που το TCL
Tab 10s θα αποτελέσει έναν πολύ καλό φίλο
για τους μικρούς fans της mobile τεχνολογίας.
Μάλιστα, σε αυτό συμβάλλει σημαντικά και το
βάρος του, καθώς η συσκευή ζυγίζει 464 γραμμάρια. Στην κάτω πλευρά περιλαμβάνονται τα
ηχεία της συσκευής, ενώ δεν θα μπορούσε να
λείπει και το microSD tray για όλους εκείνους
που επιθυμούν να αυξήσουν τον αποθηκευτικό
χώρο της συσκευής. Τέλος, στην κάτω πλευρά
(όταν βρίσκεται σε οριζόντια θέση) υπάρχουν 5
pogo pins, τα οποία επιτρέπουν τη μαγνητική
σύνδεση συσκευών, όπως είναι για παράδειγμα
ένα mobile keyboard.

Οθόνη και επιδόσεις
Διαθέτοντας μια IPS Full HD+ (1.920 x 1.200
pixels) οθόνη με διαγώνιο στις 10.1 ίντσες, η
πρωτοποριακή τεχνολογία NXTVISION κάνει για

STRONG

POINT

μια ακόμη φορά το… «visual» θαύμα της. Το
αποτέλεσμα είναι ζεστά και ζωντανά χρώματα,
με υψηλή ευκρίνεια και λεπτομέρεια που δεν
αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Πέραν όμως
της εντυπωσιακής λεπτομέρειας που προσφέρει το display, οι γονείς είναι βέβαιο ότι θα το
λατρέψουν και για έναν ακόμη λόγο, καθώς η
TCL έχει φροντίσει ώστε το tablet της να προσφέρει μείωση του μπλε φωτός και εξάλειψη
του flickering. Με αυτόν τον τρόπο τα μάτια
των παιδιών δεν κουράζονται, ακόμη και ύστερα από ένα σεβαστό χρονικό διάστημα που
χρησιμοποιούν το TCL Tab 10s.
Πηγαίνοντας τώρα… «κάτω από την επιφάνεια», στην καρδιά του TCL Tab 10s «κατοικεί»
ένα MediaTek MT8768, με τους 8 πυρήνες του
να τρέχουν «αέρα» όλες τις εφαρμογές που
σχετίζονται με την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. To ΜΤ8768 συνεπικουρείται από 3GB
RAM, αλλά και μία PowerVR GE8320 GPU, η οποία προσφέρει ομαλό animation και γρήγορες
ταχύτητες ακόμη και στα πιο απαιτητικά games.

Κάμερα και αυτονομία
Σε ότι έχει να κάνει με το camera setup του, η
main camera των 8MP με διάφραγμα f:/2.0

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
TCL MOVEAUDIO S200
 Τα true wireless ακουστικά της TCL είναι ιδανικά
για να απομονώνεστε από τους θορύβους του
περιβάλλοντος αλλά και για να παίζει «αθόρυβα»
το παιδί σας!

Kids mode

Ένα tablet σχεδόν σίγουρα θα καταλήξει
σε παιδικά χέρια, αργά ή γρήγορα και
το Kids Mode της TCL εξασφαλίζει τον
πλήρη έλεγχο στον γονέα!
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01
02
προσφέρει ικανοποιητικό φωτογραφικό αποτέλεσμα, ενώ η selfie cam των 5MP είναι ότι
πρέπει για τις βιντεοκλήσεις σας. Και μιας και
αναφερθήκαμε σε video calls, το διπλό μικρόφωνο θα παρέχει ένα καθαρό ηχητικό αποτέλεσμα, εξαλείφοντας το θόρυβο του περιβάλλοντος, ένα feature που σίγουρα συμβάλλει τα
μέγιστα και στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης
και της online παρακολούθησης μαθημάτων.
Επιπλέον, το TCL Tab 10s «φοράει» λειτουργικό
Android 10, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλα
τα γνωστά πρωτόκολλα συνδεσιμότητας Wi-Fi
5 (802.11a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi Display)
και Bluetooth 5.0 για γρήγορες και ασφαλείς
συνδέσεις με όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πρότυπο. Εκεί βέβαια
που το TCL Tab 10s παίρνει 10 με τόνο… είναι
φυσικά στο ειδικά σχεδιασμένο Kids Mode, το
οποίο ουσιαστικά προσαρμόζει τη λειτουργία
του tablet με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλο για παιδιά. Οι γονείς ενεργοποιώντας
το εν λόγω Mode μπορούν να έχουν το κεφάλι
τους ήσυχο, καθώς μπορούν να τσεκάρουν
εύκολα τόσο το περιεχόμενο, όσο και το χρόνο
που αφιερώνουν τα παιδιά με το tablet τους. Οι
δυνατότητες γονικού ελέγχου που προσφέρει
αφήνουν και τις δύο «πλευρές» ευτυχισμένες,
καθώς από τη μία οι γονείς γνωρίζουν ανά πάσα

ώρα και στιγμή τη φύση του περιεχομένου που
προβάλλεται μέσω του tablet, ενώ τα παιδιά
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο
είναι σούπερ διασκεδαστικό. Σε γενικές γραμμές, το καλοδουλεμένο Kids Mode του tablet
της TCL διακρίνεται για τις πολλαπλές επιλογές
που προσφέρει. Ολοκληρώνοντας, η value for
money πρόταση της TCL διαθέτει μπαταρία με
χωρητικότητα στα 8000mAh, πράγμα που μεταφράζεται σε αυτονομία 12 ωρών, ενώ έρχεται
με φορτιστή στα 18W, όπου σύμφωνα με την
TCL απαιτούνται 3.8 ώρες για να επιτευχθεί η
πλήρης φόρτιση της συσκευής.

03

Η IPS Full HD+ (1.920 x 1.200
pixels) οθόνη με διαγώνιο στις
10.1 ίντσες και τεχνολογία
NXTVISION κάνει για μια ακόμη
φορά το… «visual» θαύμα της.

Οι γονείς ενεργοποιώντας το
Kids Mode μπορούν να έχουν
το κεφάλι τους ήσυχο, καθώς
μπορούν να τσεκάρουν εύκολα
τόσο το περιεχόμενο, όσο και το
χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά.

Η μπαταρία των 8000mAh
προσφέρει αυτονομία 12 ωρών,
ενώ έρχεται με φορτιστή στα 18W,
για ένα πλήρες «γέμισμα» σε
λιγότερο από 4 ώρες!

Συμπέρασμα
Χωρίς αμφιβολία, είτε το χρησιμοποιήσετε ως
ένα πολύτιμο εργαλείο τηλεκπαίδευσης ή ως
μια entertainment machine, το TCL Tab 10
s προσφέρει μοναδική ποιότητα και υψηλό
performance από το πρώτο δευτερόλεπτο που
θα το ενεργοποιήσετε. Από τη στιγμή μάλιστα
που το κόστος του δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ, δεν βρίσκουμε κανένα λόγο για να μην
το αγαπήσετε, καθώς είναι μια συσκευή που
σκοράρει ψηλά στον δείκτη ποιότητα / τιμή. Για
μια ακόμη φορά μια εξαιρετική επιλογή με τη
σφραγίδα της TCL!
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Τo TCL Tab 10s είναι σχεδόν απαραίτητο
σε κάθε σπίτι με τουλάχιστον ένα παιδί,
τόσο για χάρη της τηλεκπαίδευσης, όσο
και για την εξοικείωσή του με την τεχνολογία γενικότερα!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.3/10
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HOW TO

1. Σωστή τοποθέτηση του router

2. Οι «κεραίες» παίζουν το ρόλο τους!

Η ιδανική θέση για το router σας είναι στο πιο κεντρικό σημείο του σπιτιού. Φυσικά, ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι ότι όσο περισσότερους
τοίχους ή εμπόδια καλείται το σήμα Wi-Fi να διαπεράσει, τόσο πιο πολύ χάνει την ένταση του. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να τοποθετήσετε το
router σας σε υψηλό σημείο, καθώς το σήμα έχει την τάση να ακολουθεί καθοδική πορεία.

Στην αγορά υπάρχουν δύο είδη routers, με εσωτερικές κεραίες και με εξωτερικές κεραίες. Εάν το router σας έρχεται με δύο εξωτερικές θα πρέπει να
τις ρυθμίσετε με τρόπο κάθετο τη μία στην άλλη. Εάν το router σας έχει μία
κεραία ή βρίσκεται εσωτερικά, «παίξτε» με τη θέση του για καλύτερο σήμα.

HOW TO Εύκολα tips για να κάνετε το Wi-Fi

σας να «πετάει»!

3. Μην παραλείπετε την… ασφάλεια!

4. Εμπιστευτείτε τα 5GHz!

Αν και λένε ότι τα ευκόλως εννοούμενα… παραλείπονται, δεν πάτε πουθενά εάν δεν έχετε κάνει το οικιακό wireless δίκτυο σας… ασφαλές. Ένα
«open» network είναι «πειρασμός» για τους γείτονες που θέλουν να
«κλέψουν» λίγη από τη σύνδεση σας, για αυτό και θα πρέπει να πάντοτε
να επιλέγετε το πρότυπο WPA2 ως μέθοδο κρυπτογράφησης.

Όλα τα σύγχρονα routers προσφέρουν δύο συχνότητες στα 2.4GHz
και στα 5GHz. Επειδή οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν
το συνήθειο να συνδέονται στο κανάλι των 2.4GHz, αυτό ενδέχεται να
δημιουργήσει slow-downs. Έτσι, μην διστάσετε από τα settings του
router σας να ορίσετε το ποια συσκευή θα πηγαίνει πού, έτσι ώστε να
έχετε μεγαλύτερη ευελιξία
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5. Προσοχή στα «λαοφιλή» κανάλια!
Κάθε wireless συσκευή «επιλέγει» ένα κανάλι. Για παράδειγμα,
τα κανάλια 1,6 και 11 συχνά παίζουν στο φάσμα των 2.4GHz. Τα
πιο «έξυπνα» router μπορούν να κατανείμουν σωστά τις wireless
συσκευές στο οικιακό σας δίκτυο, επιλέγοντας μάλιστα τα κανάλια χωρίς traffic. Αν θέλετε να δείτε ποιο κανάλι έχει «γεμίσει»,
μπορείτε με το WiFi Analyzer για Android ή το WifiInfoView γα
Windows.

6. Boost με Powerline adapters, παλαιότερα
routers και MESH!
Τα powerline network adapters μπορούν να συνδεθούν σε μια ελεύθερη πρίζα και να επεκτείνουν το σήμα Wi-Fi σε σημεία που δεν «φτάνει». Αν και αυτό δεν σας καλύπτει δεν χάνετε τίποτα να δοκιμάσετε
την μετατροπή ενός παλαιότερου router σε Wi-Fi repeater. Τέλος, μην
παραλείπετε τις αναβαθμίσεις του router σας, ενώ για καλύτερο αποτέλεσμα θα σας προτείναμε να δώσετε βάση στην τεχνολογία MESH!

Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από ένα δίκτυιο Wi-Fi που δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Ωστόσο,
μη σας πιάνει πανικός! Υπάρχει μια σειρά από tips που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την κατάσταση
θεαματικά!

7. Συνθήκες περιβάλλοντος

8. Αναβαθμίστε τις συσκευές σας

Συχνά ξεχνάμε τα... αυτονόητα, όπως το πως μπορεί το router μας
να επηρεαστεί από τις συνθήκες του χώρου. Απευθείας έκθεση στον
καλοκαιρινό ήλιο, σε θερμές πηγές, σε υγρασία και γενικότερα σε ό,τι
θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ηλεκτρική/ηλεκτρονική συσκευή, πρέπει να αποφεύγεται! Κυρίως για τη μακροζωία του...

Μερικές φορές, δεν φταίει το router για τις αργές ταχύτητες αλλά οι
ίδιες οι συσκευές σας! Όποτε είναι δυνατόν, προτιμήστε να αγοράζετε
μια wireless συσκευή που να υποστηρίζει Wi-Fi 5 ή νεότερο, ώστε να
εκμεταλλεύται όλο το διαθέσιμο bandwidth και να μην «καθυστερεί» τις υπόλοιπες!
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USER GUIDE

Τα πιο hot travel apps!
Μετά από... έναν αιώνα (τόσο μας φάνηκε), τα αγαπημένα μας ταξίδια είναι και πάλι
έφικτα, υπό προϋποθέσεις! Το περιμέναμε πως και πως και σίγουρα αρκετοί από
εσάς το ίδιο. Ακριβώς γι’αυτό, έχουμε έτοιμα τα καλύτερα apps που θα χρειαστείτε
για την επιστροφή σας στην... ταξιδιωτική κανονικότητα!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone

Visit A City

Bucharest

€Δωρεάν

$2,99

Πάνω από 1000 ταξιδιωτικοί οδηγοί από
επαγγελματίες για 3.000 προορισμούς,
σε ένα app! Το Visit A City είναι από τα
καλύτερα, σύγχρονα travel apps και σας
προσφέρει πρόσβαση στους «χάρτες»
σας online και offline, εύκολη πλοήγηση
στους προορισμούς που έχετε σχεδιάσει,
αναλυτικές οδηγίες για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και όλα αυτά με ένα εύκολο,
χρηστικό interface! Ετοιμάστε βαλίτσες και
κατεβάστε το στο κινητό σας...

Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη και σίγουρα πρόκειται για μια
ιδιαίτερα γραφική πόλη, με ιστορία και ενδιαφέρουσα κουλτούρα. Γιατί να μην τη γνωρίσετε από κοντά; Ο επίσημος οδηγός για το
Βουκουρέστι σας μεταφέρει στην καρδιά της
Ρουμανίας, γραμμένος από ντόπιους ιστορικούς
και ειδήμονες, που προσφέρουν τις γνώσεις τους
για να έχετε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία της
πόλης. Επισκεφτείτε μουσεία, υπαίθριες αγορές,
τα καλύτερα εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα, έχοντας τον καλύτερο «οδηγό» στο χέρι σας!

Cruise Trip Planner

Google Maps

$0,79

€Δωρεάν

Τι και αν βρισκόμαστε στην καρδιά
του χειμώνα, κανένας δεν θα έλεγε
όχι σε μία καλοκαιρινή κρουαζιέρα
μετά από 2-3 μήνες στη Μεσόγειο,
ειδικά αν αυτή είναι άρτια οργανωμένη! Για να το καταφέρετε, προτιμήστε την εφαρμογή Cruise Trip
Planner για να καθορίσετε τον
προορισμό αλλά και όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που πρέπει να
φέρετε εις πέρας, μέχρι την αναχώρησή σας. Δημιουργήστε λίστες todo, οργανώστε τα δρομολόγια των πλοίων που σας ενδιαφέρουν και
μεταφέρετε άμεσα τις σημαντικότερες ημερομηνίες στο Ημερολόγιο του
Android κινητού σας!

Καλά περιμένετε να πάτε
διακοπές χωρίς χάρτη; Πως
θα βρείτε το χιονοδρομικό
της επιλογής σας; Πως θα
αποφύγετε τα μπλόκα των
αγροτών που κόβουν την
Ελλάδα στα δύο; Google
Maps η απάντηση και το κινητό σας θα γίνει ο πλοηγός
που πάντα ζητούσατε. Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό για να εντοπίσει το
στίγμα σας, να σας πει που βρίσκεστε, πως θα πάτε στον προορισμό σας και
το κυριότερο; Είναι δωρεάν ;)
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Hotels Near Me
€Δωρεάν

London Transport
$0,99

Αν τα ταξίδια στην Αράχωβα ή το Bansko
(λέμε τώρα) αυτό το χειμώνα αποτελούν... μονόδρομο, χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Hotels Near Me και ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα ξενοδοχεία
που είναι ελεύθερα γύρω στην περιοχή
που βρίσκεστε! Έγινε η κράτηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας; Τι παροχές έχει κάθε δωμάτιο; Υπάρχει καλύτερο στην
περιοχή; Για όλα τα παραπάνω απαντά
η εφαρμογή και μάλιστα επιτυχημένα...

Λονδίνο; Γιατί όχι; Κρύο, βροχή, αλλά και χιλιάδες pubs σας περιμένουν για να περάσετε
κλασσικές Βρετανικές διακοπές, μέχρι τελικής
πτώσεως! Ανοίξτε λοιπόν την εφαρμογή και
γνωρίστε τις διαδρομές του μετρό (Tube)
του Λονδίνου, ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων που σταθμεύουν
κοντά κ.ά. Η εφαρμογή είναι ενημερωμένη με
όλες τις αλλαγές στις διαδρομές, ειδοποιεί το
χρήστη για τα σημεία που θα βρείτε ταξί και
λεωφορεία, σε συνδυασμό πάντα με τη θέση
στην οποία βρίσκεστε κάθε στιγμή.

My Vacation

Travello

€3,99

€Δωρεάν

Ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε ζωντανές τις αναμνήσεις από τις φετινές σας διακοπές, ακούει στο όνομα: «My Vacation».
Κρατήστε ιστορικό από τα ταξίδια σας, φωτογραφίες, σημειώσεις (γραπτές και φωνητικές),
δημιουργήστε τα δικά σας album στο κινητό και όταν επιστρέψετε, απολαύστε όλες τις
περιπέτειές σας από την οθόνη του iPhone.
Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα στον Η/Υ για να τα απολαύσετε και στην
τηλεόρασή σας, ή να στείλετε καρτ ποστάλ
απευθείας από το κινητό σας σε αγαπημένα
σας πρόσωπα.

Μπορείτε να ταξιδέψετε... από το σπίτι;
Κι όμως, μπορείτε! Το
Travello είναι η μεγαλύτερη και πιο έμπιστη
ταξιδιωτική κοινότητα
παγκοσμίως. Εδώ μπορείτε να ανταλλάξετε
απόψεις και να μοιραστείτε tips με ταξιδιώτες
από πάνω από 180 χώρες του κόσμου, να βρείτε κοντινούς σας χρήστες
της εφαρμογές σε μια ξένη τοποθεσία, να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και
τις αναμνήσεις σας από ταξίδια, να δώσετε και να λάβετε χρήσιμα tips!

Been there. Done that.

Polarsteps

€Δωρεάν
Αν είστε... φανατικός ταξιδιώτης και έχετε βάλει
στόχο να επισκεφθείτε όσες περισσότερες χώρες,
πόλεις και τουριστικά σημεία στη ζωή σας, τότε
χρειάζεστε μια λίστα! Το ευφάνταστο αυτό app σας
δίνει τη δυνατότητα να «τσεκάρετε» κάθε μέρος που
έχετε επισκεφθεί στη λίστα “To-Go” που εσείς έχετε
δημιουργήσει! Περιλαμβάνει landmarks, θαύματα
της φύσης, τις μεγαλύτερες πόλεις, τους ψηλότερους ουρανοξύστες και πολλά, πολλά ακόμη σημεία ενδιαφέροντος για να διαλέξετε!

€Δωρεάν
Αν θέλετε να «ξαναζείτε» τα ταξίδια σας αλλά και
να μοιράζεστε τις αποδράσεις και τις περιπέτειές σας
με φίλους, υπάρχει ένας εύκολος και καλοσχεδιασμένος τρόπος για να το κάνετε, το Polarsteps!
Με αυτό το app μπορείτε να δείτε τις διαδρομές
που έχετε ακολουθήσει στον παγκόσμιο χάρτη,
να μοιραστείτε «ζωντανά» με φίλους και συγγενείς
ένα ταξίδι σας, όπου κι αν βρίσκεστε, να φτιάξετε τα
δικά σας ψηφιακά photo albums με φωτογραφίες
από κάθε ταξίδι και να διατηρείτε το προσωπικό σας
αρχείο με τα μέρη που έχετε επισκεφθεί. Εξαιρετικό
app για κάθε ταξιδευτή!
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Δωρεάν υπηρεσίες για ένα χρόνο
από τη Vodafone για γυναίκες επιχειρηματίες

Την πρωτοβουλία της, WomenInBusiness.Connected, που αφορά
γυναίκες επιχειρηματίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παρουσίασε
πριν λίγη ώρα η διοίκηση της Vodafone Ελλάδος. Η τηλεπικοινωνιακή
εταιρεία στηρίζει με δωρεάν υπηρεσίες για ένα χρόνο τις γυναίκες
επιχειρηματίες (με εταιρικό ΑΦΜ) παρέχοντας ειδικότερα τα εξής:
Δωρεάν για 1 χρόνο κατασκευή και λειτουργία website ή e-shop
για την ψηφιοποίηση της επιχείρησής τους και την αύξηση των
πωλήσεών τους με την υπηρεσία Vodafone Business Online. Δωρεάν
αναβάθμιση σύνδεσης σε υπερυψηλές ταχύτητες Vodafone Fiber 100
Mbps για μία μοναδική εμπειρία Internet μέσα από το Vodafone Giga
One Net, στην τιμή του ADSL για ένα χρόνο, ώστε να αυξήσουν την
παραγωγικότητά τους.Εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη
από τους Vodafone Business Advisor, οι οποίοι θα τις ενημερώνουν
για ό,τι νέο υπάρχει, θα τις καθοδηγούν και θα τις υποστηρίζουν με
βάση τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει η
επιχείρησή τους, τη δεδομένη χρονική στιγμή και ανάλογα με τον
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Σημειώνεται ότι όπως είπε η Κάτια Σταθάκη, διευθύντρια Vodafone
Business, οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για ένα χρόνο και το συμβόλαιο
έχει διάρκεια 24 μήνες. Όποια γυναίκα επιχειρηματίας ενδιαφέρεται
μπορεί να απευθυνθεί στη Vodafone μέχρι το τέλος Ιουλίου (η
προσφορά ισχύει για όσες το ζητήσουν τους επόμενους 3 μήνες).
Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Vodafone Ελλάδος Χάρης Μπρουμίδης «στην πορεία της Ελλάδας
προς ψηφιακό αύριο δεν θα πρέπει να μείνει κανείς πίσω. Μία
ανοιχτή ψηφιακή κοινωνία, που θα τους χωράει όλους, βρίσκεται
στον πυρήνα της εταιρικού μας σκοπού και έχουμε δεσμευθεί να
συμβάλουμε στην υλοποίηση αυτού του οράματος στη χώρα μας.
Αυτή μας τη στάση συμπυκνώνει άλλωστε και το νέο μήνυμα υπογραφή μας, “Together We Can”, που εκφράζει όλα όσα μπορούν
να καταφέρουν οι άνθρωποι, όταν συνεργάζονται και αξιοποιούν
την τεχνολογία. Η Vodafone βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
προσπάθειας αυτής και στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που
ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και
κοινωνική ζωή, προσφέροντάς τους σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης.»

Η έρευνα της Focus - Bari
Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η Focus - Bari για λογαριασμό
της Vodafone, oι γυναίκες επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την αξία της
τεχνολογίας στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους, όμως αισθάνονται
λιγότερο ασφαλείς με τη χρήση της, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τη
δυναμική τους.Επίσης, οι γυναίκες ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση
με βασικό κίνητρο την εκπλήρωση των ονείρων τους και όχι μόνο με
γνώμονα το κέρδος.
Μάλιστα, χαρακτηρίζονται από ρεαλιστικές προσδοκίες, υπομονή και
ευελιξία, επενδύουν σε σταθερές, συναισθηματικές σχέσεις, κινούνται
προσεκτικά, αποφεύγοντας τα μεγάλα ή μακροπρόθεσμα σχέδια,
ενώ εκτιμούν έννοιες όπως την εξέλιξη, τη βελτίωση και τη γνώση.
Ωστόσο, καταδεικνύουν μικρότερο βαθμό πίστης στις δυνατότητές
τους ως επιχειρηματίες, δημιουργούν επιχειρήσεις με μικρότερη
εμβέλεια και δυναμική και τείνουν να μην εκφράζουν τον ίδιο βαθμό
εκτίμησης σε βασικές επιχειρηματικές αξίες, όπως η επιτυχία, το
κέρδος και η συνεχής ανάπτυξη.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση της ICAP
Επιπλέον, σύμφωνα με χρηματοοικονομική ανάλυση που εκπόνησε
η ICAP για λογαριασμό της Vodafone, οι μικρές επιχειρήσεις που
ελέγχονται από γυναίκες, παρουσιάζουν καλύτερη οικονομική
απόδοση σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς, όπως τεκμηριώνεται
και από τον συγκριτικά υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας των
απασχολουμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεών τους.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι γυναίκες επιδεικνύουν
ιδιαίτερη ικανότητα στην αξιοποίηση των κεφαλαίων τους , μεριμνούν
για τη γρήγορη εξόφληση των οφειλών τους και τη θωράκιση από
φαινόμενα επισφαλών απαιτήσεων, εστιάζουν στην οικονομική
βιωσιμότητα, ενώ διαθέτουν όραμα και στρατηγική. Και δίνουν
έμφαση στην ελαχιστοποίηση της δανειακής εξάρτησης των
επιχειρήσεων, ενώ επιδεικνύουν ικανότητα στην ανάπτυξη
κερδών, αφού διαχειρίζονται επιτυχώς τα ίδια και ξένα κεφάλαια
που διαθέτουν.
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Το 3G δίνει τη θέση του στο 5G

Το 3G δίκτυο σημαντικός σταθμός της κινητής τηλεφωνίας, καθώς έφερε το
internet στα κινητά και τα smartphones, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες,
δίνει σταδιακά τη θέση του στο 5G.
H Cosmote ανακοίνωσε ότι το 3G δίκτυό της θα καταργηθεί σταδιακά
από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι το τέλος του έτους και το φάσμα
που θα απελευθερωθεί, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και
επέκταση των δικτύων 4G και 5G.
Η Vodafone έχει ανακοινώσει ότι η απενεργοποίηση του δικτύου 3G θα
πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2022 και έχει σταματήσει να διαθέτει στα
καταστήματά της συσκευές που υποστηρίζουν μόνο δίκτυα 3G.
Η Wind έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία ώστε τέλος του 2021 και εντός
του 2022 σταδιακά να προχωρά στην κατάργηση του 3G δικτύου της στις
περισσότερες περιοχές της χώρας.
Η Cosmote επισημαίνει ότι από η κατάργηση του 3G δικτύου δεν επηρεάζει
τις υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων (SMS), οι οποίες θα συνεχίσουν να
εξυπηρετούνται κανονικά. Οι υπηρεσίες δεδομένων, μετά την κατάργησή
του 3G, θα υποστηρίζονται από το 4G, και το 5G, του οποίου η κάλυψη
αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021.
H πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου κινητής Cosmote, θα γίνεται
πλέον μόνο από συσκευές που υποστηρίζουν δίκτυο 4G ή 5G με κάρτες
τεχνολογίας U-SIM. Οι συνδρομητές της εταιρείας που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών 3G με κάρτα SIM παλαιάς τεχνολογίας
μπορούν να την αντικαταστήσουν δωρεάν σε ένα κατάστημα Cosmote ή
Γερμανός. Στα ίδια σημεία, οι συνδρομητές μπορούν επίσης να ελέγξουν
εάν η συσκευή τους (smartphone / tablet / USB Stick) υποστηρίζει αποκλειστικά υπηρεσίες 3G και εφόσον το επιθυμούν να την αντικαταστήσουν
με ειδική έκπτωση.
Σύμφωνα με τον Executive Director Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δικτύων
Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργο Τσώνη «Η σταδιακή κατάργηση του δικτύου 3G σε
όλη τη χώρα θα απελευθερώσει το φάσμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή
σε χρήση, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου και θα μας επιτρέψει
να ισχυροποιήσουμε τα δίκτυα Cosmote 4G και 5G. Σήμερα, το 3G, η

τεχνολογία που μόλις πριν 20 χρόνια αποτέλεσε επανάσταση και εγκαινίασε την εποχή του Mobile Internet, θεωρείται ήδη ξεπερασμένο. Αυτό
καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία οι τεχνολογίες αλλάζουν, καθώς
και την ανάγκη για συνεχείς επενδύσεις σε δίκτυα.»
Η πληθυσμιακή κάλυψη του Cosmote 5G σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ξεπερνά το 90%, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, ενώ οι πόλεις όπου
έχει ενεργοποιηθεί το 5G έχουν φθάσει τις 17. Οι μέγιστες ταχύτητες, σε
συγκεκριμένες περιοχές, ξεπερνούν το 1Gbps.
Γεγονός είναι ότι κάθε γενιά κινητής τηλεφωνίας άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας τη δομή και το μέγεθος της αγοράς παροχής δικτυακών υποδομών,
εξοπλισμού και των υπηρεσιών.
Αρχικά τα δίκτυα 1G εισήγαγαν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ χρηστών
που κινούνται και τα κινητά τηλέφωνα, τα δίκτυα 2G προσέφεραν βελτιωμένη
ποιότητα επικοινωνίας και τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων (SMS).
Το 3G οδήγησε στην εποχή της κινητής ευρυζωνικότητας με τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και ανταλλαγής φωτογραφιών και το 4G
την ανταλλαγή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και video. Κατά τη διάρκεια
αυτής της εξέλιξης είχαμε την εισαγωγή όλο και πιο εξελιγμένων κινητών
τηλεφώνων (των smartphones).
Οι τεχνολογικές δυνατότητες των δικτύων 5G αναμένεται να φέρουν ακόμα
μεγαλύτερες αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά
μοντέλα, στο είδος των παραληπτών των εφαρμογών και στη δομή της
αγοράς. Οι τελικοί χρήστες δεν θα είναι μόνο άνθρωποι αλλά και εκατοντάδες
δισεκατομμύρια αισθητήρων και μηχανών, με αποτέλεσμα τη μετεξέλιξη
του διαδικτύου σε διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things - IoT).

33 KT ΙΟΥΝ 2021

EXIT

Πόσα “sub-brands” χωράει η αγορά;

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

Τα sub-brands μπήκαν στη ζωή μας χάρη

ράσουν απαρατήρητα. Η αλήθεια είναι πως

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς διαθέτει

στους Κινέζους κατασκευαστές, σε μια προ-

τελευταία παρατηρούμε κάποια sub-brands

συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

σπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν το μερί-

να χάνουν το χαρακτήρα τους, να κυκλοφο-

διο αγοράς τους και να κερδίσουν μερικές,

ρούν μοντέλα που μοιάζουν αρκετά με αυτά

ακόμη, πωλήσεις που δε μπορούσαν βασι-

του βασικού brand ή να ανεβαίνουν σε

Η πρακτική των sub-brands μπορεί να είναι

ζόμενοι στο “πρωτεύον” brand. Η τακτική

τιμές. Σίγουρα, πρέπει να υπάρξει προσοχή,

σχετικά καινούργια στην κινητή τηλεφωνία,

είναι απλή: Δημιουργούμε ένα νέο brand,

ειδικά σε περιπτώσεις που οι ομοιόητες είναι

όμως εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια

το προωθούμε ως νεανικό και φρέσκο, στο-

τέτοιες ώστε δεν υπάρχει λόγος να υπάρ-

στην πληροφορική. Δεν ξέρω αν έχει κάποια

χεύουμε αρχικά την αγορά 200-300 ευρώ

χουν τόσα παρόμοια μοντέλα στην αγορά,

λογιστική ή άλλη χρησιμότητα, όμως από

και εν συνεχεία την αγορά 150-500 ευρώ

όμως υπάρχει και η αντίθετη άποψη που

την πλευρά του marketing μάλλον δεν είναι

και το αποτέλεσμα είναι... ποιό; Ακόμα και

υποστηρίζει πως το να έχουμε επιλογές ως

η καλύτερη ιδέα. Όταν περνάς χρόνια για

αυτή τη στιγμή, κανείς δε μπορεί να το πει

καταναλωτές, ειδικά σε συσκευές που ισορ-

να φτιάξεις ένα αναγνωρίσιμο όνομα στην

με σιγουριά. Τα sub-brands συνεχίζουν

ροπούν τέλεια ανάμεσα σε specs, εμφάνιση

αγορά, και ειδικά όταν αυτό από κάποιο

να φυτρώνουν σαν... μανιτάρια, πάντως,

και τιμή, μόνο θετικό μπορεί να θεωρηθεί.

σημείο και μετά θεωρείται επιτυχημένο, δεν

ποντάροντας στη γνωστή αδυναμία του

Χριστίνα Κιτσάτη

Πέτρος Κυπραίος

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

καταναλωτή. Δελεάζοντάς τον με value for
money προτάσεις και επιθετικό marketing.

Τα sub-brands αδιαμφισβήτητα αποτελούν

γράφοι και τα στελέχη της αγοράς, γιατί ο

Σε βάθος χρόνου, πάντως, δύσκολα θα α-

μια αγαπημένη τακτική των μεγάλων κατα-

τελικός χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να

ποδώσει αυτή η τακτική...

σκευαστών. Από άποψη marketing δεν είναι

ακολουθεί την επιχειρηματική σου πορεία

κακή ιδέα, καθώς έτσι μπορούν να πιάσουν

και τις στρατηγικές σου κινήσεις. Βλέποντας

ένα μεγαλύτερο κοινό, με διαφορετικά ποι-

ένα «άγνωστο» brand, μπορεί μάλιστα να το

Τα sub-brands από γνωστούς κατασκευ-

οτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει

προσπεράσει εντελώς. Αν θέλεις να ξεχω-

αστές ήταν εξ αρχής εξαιρετική ιδέα σαν

χάσει το ενδιαφέρον του για το main brand.

ρίσεις μία σειρά συσκευών, απλά της δίνεις

σύλληψη, με μερικές σούπερ προτάσεις

Παρόλα αυτά, μέσα σε ελαχιστό καιρό οι

ένα χαρακτηριστικό προϊόντικό όνομα. Έτσι,

να κερδίζουν τους καταναλωτές λόγω του

καταναλωτές γνωρίζουν... περί τίνος πρόκει-

και επικοινωνείς στον πελάτη ότι πρόκειται

φοβερού value for money. Με «όπλα» την

ται και είναι περισσότερο υποψιασμένοι (στη

για κάτι συγκεκριμένα high/mid/low-range,

online διανομή, αλλά και κάποια δυνατά

σημερινή digital εποχή άλλωστε τίποτα δεν

και διατηρείς τα οφέλη από το κύριο brand

specs σε κατηγορίες τιμής που δεν είχαμε

παραμένει «κρυφό»). Όποτε αυτή η τακτική

name σου.

ξαναδεί, σίγουρα δε θα μπορούσαν να πε-

μπορεί να αποδώσει, αλλά σίγουρα δεν έχει

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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Φρεσκάρονται τα σχέδια για MVNO
Στην Κάντζα ακούγεται ότι η νέα διοίκηση έβγαλε από το ντουλάπι το σχέδιο ενεργοποίησης της ως πάροχος κινητής, με τη μορφή MVNO.
Ίσως να θυμάστε ότι από το 2018 η Forthnet είχε εκδηλώσει την πρόθεσή της να
επεκταθεί ως εικονικός πάροχος στην αγορά κινητής τηλεφωνίας χωρίς όμως να
καταφέρει να πετύχει ελκυστική συμφωνία με Vodafone και Cosmote.
Έτσι προσέφυγε στην ΕΕΤΤ η οποία αποφάσισε να υποχρεώσει τους παρόχους να
άρουν τον άτυπο «αποκλεισμό» της Forthnet και να συνεργαστούν μαζί της, παρέχοντάς της τιμοκατάλογο χονδρικής.
Η απόφαση έδινε τη δυνατότητα στις διοικήσεις των παρόχων κινητής, να προσφύγουν
κατά της απόφασης, κάτι που δεν έπραξαν.
Έτσι, τον Ιούνιο του 2019 η Forthnet ανακοίνωσε τη συμφωνία για τη χρήση του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της Vodafone, αλλά η ανακοίνωση μπήκε στο ντουλάπι μαζί με
τα σχέδια για την εμπορική δραστηριοποίηση στην κινητή της εταιρείας της Κάντζας.
Όπως φαίνεται, στο πλαίσιο της γενικής αναδιοργάνωσης που έχει βάλει μπρος η νέα
διοίκηση, κάποιος άνοιξε το ντουλάπι και έβγαλε στο τραπέζι το πλάνο της κινητής.
Με την πρώτη ματιά, όλοι κατάλαβαν ότι το σχέδιο έχει «μπαγιατέψει» επικίνδυνα,
αφού οι τιμές χονδρικής δεν είναι πλέον συμφέρουσες και αν το πλάνο πρόκειται να
μείνει ζωντανό, τότε η επαναδιαπραγμάτευση είναι επιβεβλημένη.
Αν η Forthnet και η Vodafone θα ξεκινήσουν νέα διαπραγμάτευση, και ακόμα περισσότερο αν καταλήξουν θετικά, σημαίνει ότι εκτός από να έχουμε ένα νέο πάροχο κινητής
στην αγορά, θα απομακρυνθεί και το ενδεχόμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους
ιδιοκτήτες της Forthnet για εξαγορά της Wind Hellas.
Ας σημειωθεί ότι στην κούρσα για τη λειτουργία MVNO έχει μπει και η εταιρεία παροχής ενέργειας Volton, που έχει επικεφαλής τον Διονύση Τσίτο, ιστορικό στέλεχος
της αγοράς τηλεπικοινωνιών.
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ΑΚΡΩΣ

Καθολικές εκκρεμότητες

Π

έντε χρόνια πέρασαν από το 2015, όταν ο ΟΤΕ σταμάτησε
να είναι ο πάροχος της καθολικής υπηρεσίας, διότι από
τους υπόλοιπους παρόχους είχε αμφισβητηθεί το τίμημα
που έπρεπε να του αποδοθεί, για την ως τότε παρεχόμενη
υπηρεσία. Τότε η ΕΕΤΤ κλήθηκε να λύσει τη διαφωνία
και έτσι ξεκίνησε μία διαδικασία αποτίμησης του πραγματικού κόστους
του ΟΤΕ για το διάστημα 2010-2016, ώστε να προκύψει, τόσο το ύψος
της αποζημίωσης, όσο και ο επιμερισμός του στους παρόχους. Επήλθε
βεβαίως το πλήρωμα του χρόνου και η ΕΕΤΤ εξέδωσε την απόφασή της,
αποτιμώντας και επιμερίζοντας την αποζημίωση που πρέπει να λάβει ο
ΟΤΕ. Έτσι, η επιτροπή υπολόγισε ότι στον ΟΤΕ η καθολική υπηρεσία κόστισε
για την περίοδο 2010-2016, περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ και έστειλε το
σχετικό λογαριασμό στους παρόχους, επιμερισμένο ανά έτος. Για το 2012,
12.691.504 ευρώ, το 2013, 7.289.044 ευρώ, το 2014, 6.018.574 ευρώ, το
2015, 6.639.429 ευρώ και το 2016, 4.166.869 ευρώ. Στο μεταξύ από το
2016, η Forthnet μέσω δορυφορικής σύνδεσης, είναι ο πάροχος καθολικής

υπηρεσίας φωνής, σε μία κίνηση που είχε κάνει, με σκοπό να ισχυροποιήσει
με κάποιο τρόπο τη -προβληματική τότε- θέση της στην αγορά. Επίσης, η
ΕΕΤΤ ξεκίνησε την κουβέντα για την επέκταση της καθολικής υπηρεσίας,
εκτός από τη φωνή και στο Ιnternet, με ταχύτητα τουλάχιστον στα 10
Mbps. Βέβαια «κουβέντα να γίνεται», γιατί εδώ δεν υπάρχουν πρόθυμοι να
παράσχουν τη φωνητική υπηρεσία, φαντάζεστε τι απροθυμία θα υπάρξει
για τα 10Mbps; Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο ΟΤΕ θα ξαναμπεί στο
παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στη νέα Fortnhet η οποία θα θελήσει
-υποθέτουμε- να κρατήσει το asset της καθολικής υπηρεσίας στο μανίκι
της. Τυπικά, η Forthnet έχει τις προδιαγραφές να διατηρήσει τον τίτλο
του παρόχου καθολικής υπηρεσίας και στην ευρυζωνικότητα, μιας και το
δορυφορικό Internet μπορεί χωρίς πρόβλημα να παρέχει 10 Mbps.
Το μόνο πρόβλημα είναι το latency, το οποίο στις δορυφορικές συνδέσεις
είναι κοντά στο 600ms, χρόνος πολύ υψηλός για real time εφαρμογές. Αλλά
αυτά λύνονται, αρκεί οι νέοι ιδιοκτήτες να καταφύγουν στην αλάνθαστη
συνταγή «throw money into the problem»…

νίας ένα μικρό studio, που την έκανε πιο διαδραστική και πιο ζωντανή!
Επίσης, γιορτάστηκαν -με τον καλύτερο τρόπο- τα 3 χρόνια από το λανσάρισμα του Wind
Vision που οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι
έγινε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μία
εκδήλωση που είχε γράψει ιστορία!
Η Wind κέρδισε πολλούς πόντους στην
αρένα του 5G βγάζοντας στην αγορά το
5G router με το SimpleFi. Στην ουσία είναι η πρώτη που λανσάρει fixed wireless
access και αν μη τι άλλο κερδίζει (και
πάλι) τη μάχη των εντυπώσεων, όπως
είχε κάνει και με τις οπτικές ίνες. Και
σκεφθείτε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει
η διαφήμιση…
Ας μείνουμε στη Wind που υλοποίησε με επιτυχία το 2ο Leadership Meeting της χρονιάς
στο οποίο εκτός από τα άτομα της διοίκησης,
συμμετείχε και ως guest speaker και ο Ισίδωρος Σιδερίδης της Pobuca. H όλη εκδήλωση
είχε αέρα φρεσκάδας και αλλαγών και για τις
ανάγκες της στήθηκε στο ισόγειο της Παια-
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Για τη Wind κυκλοφόρησαν και κάποιες φήμες για μία εξαγορά - εκ μέρους της για να
μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.
Τώρα, εξαγορά θα είναι, συνεργασία θα είναι
θα σας γελάσω… Stay tuned: θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες!
Ωραίο σχόλιο έκανε συνάδελφος σε σχέση
με τη συμμετοχή της Cosmote στο πρόγραμμα για τα λιμάνια ,λέγοντας: στο σαλόνι βλέπουμε Cosmote TV, στο λιμάνι θα πέφτουμε
σε Cosmote 5G. Τελικά, αυτή η Cosmote είναι και του σαλονιού και του λιμανιού! Και της
κινητής και της σταθερής και των έργων και
του λόγου (Cosmote History) και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και άλλα πολλά. Πως
λέμε τα πάντα όλα;

Καλά νέα και από την Vodafone που υλοποιεί τέσσερις νέες συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ύψους 51 εκατ. ευρώ, προχωρεί σε σημαντικές επενδύσεις για την
κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και την
επέκταση του Vodafone Giga Network
σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και σε προσλήψεις για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, αλλά και στην
ενεργοποίηση της δράσης Jobseekers
Connected που έχει σκοπό να βοηθήσει
όσους αναζητούν εργασία. Τέλος, έχει
και προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στις 6 Μαΐου, στην οποία προφανώς θα μιλήσουν και εφ’ όλης της ύλης!

Την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη όσον
αφορά στο “χτίσιμο” των δικτύων 5G έχει η
Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Ε.Ε. για το 5G (iDATE DigiWorld),
η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το 99% της σχετικής διαδικασίας, ενώ η Φιλανδία και η Γερμανία βρίσκονται στο 100% στη διάθεση του
εναρμονισμένου φάσματος για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών 5G, με τον μέσο όρο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι 38,7%.
Από την εποχή που «γράφαμε» χαμηλά στο
DESI, επειδή δεν είχαμε προχωρήσει με το
5G, δεν έχει περάσει ούτε 1,5 χρόνος… Θα
έλεγα ότι έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Η
απάντηση στο επόμενο DESI!

Αν και δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση σύμφωνα με πληροφορίες τέσσερις είναι οι ενδιαφερόμενοι για την Πολιτεία Καινοτομίας: ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ, Intracom (με Intrakat) και Dimand
(η εταιρεία που αναβαθμίζει το παλαιό
κτήριο του Παπαστράτου και τον Πύργο
του Πειραιά).
Το αξιοσημείωτο είναι πως με εξαίρεση το
Found.ation που «κατέβηκε» με τη ΓΕΚ Τέρνα
μαζί με τη MANDIS και το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών, που πήγε με την Dimand, οι υπόλοιποι φορείς του οικοσυστήματος των startups
δεν έδειξαν κάποια πρόθεση να συμμετάσχουν
Και ναι μεν το μεγάλο κομμάτι είναι οι κατασκευές, αλλά χρειάζεται η εμπειρία αυτών
που θα τρέξουν στη συνέχεια την μπίζνα. Γι’
αυτό και είναι απαραίτητος ο φορέας καινοτομίας στο κάθε σχήμα.
Από την άλλη είχαμε δύο ξένα σχήματα. Το
Factory που είναι πολύ έμπειρο και δυνα-

τό και πάει με την Intracom και το Επιχειρηματικό Πάρκο Βαρκελώνης που κατεβαίνει με Ελλάκτωρ.
Οι πληροφορίες δίνουν σε αυτή τη φάση προβάδισμα σε ΓΕΚ Τέρνα και Intracom, αλλά αναμένουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Το
οποίο σε κάθε περίπτωση θα αλλάξει πολλά
πράγματα στο οικοσύστημα startup όταν ξεκινήσει (σε 2 χρόνια δηλαδή).Το όλο έργο
(ΣΔΙΤ), θα κοστίσει 100 εκατομμύρια!
Λέγεται ότι πολλές μεγάλες εταιρείες δεν
βλέπουν την ώρα να βάλουν εκεί έναν μέρος
από τα τμήματα R&D τους, ενώ υπάρχει ανάλογη κίνηση και για τη Θεσσαλονίκη.

Στην απλούστευση διαδικασιών για το Δημόσιο επενδύει το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, με διαγωνισμό που θα
πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οκτώ φορείς θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση
εξυπηρέτησης των πολιτών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, και την αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών. Απλουστευθείτε γιατί χανόμαστε… Ήταν που
ήταν στραβό το κλίμα λόγω γραφειοκρατίας, το έφαγε και η καραντίνα…

Πολύ καλά τα αποτελέσματα της Πλαίσιο για το 2020, αφού είχαμε άνοδο και
σε έσοδα και σε κέρδη. Και πολλοί θα
πουν ότι είναι λογικό και αναμενόμενο, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και σωστού προγραμματισμού.

Προς ψηφιακό μετασχηματισμό οδεύει και το
Ελληνικό Κτηματολόγιο, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκσυγχρονίσει τα συστήματα πληροφορικής εγκαθιστώντας τις απαραίτητες υποδομές hardware, όπως επίσης πλατφόρμες
virtual computing. Αρχικά, προβλέπεται η υποστήριξη μέχρι και 1.000 χρηστών, με δυνατότητα επέκτασης στους 1.500. Όχι, όχι, το μενού δεν περιλαμβάνει και «γρηγορόσημο»…

Γιατί αφενός το online -σε πολλές περιπτώσεις- δεν κάλυψε τις απώλειες των φυσικών
καταστημάτων και η κερδοφορία πιέζεται γενικώς από τις επενδύσεις που χρειάστηκε
να γίνουν, για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Αλλά στο Πλαίσιο το είχαν δουλέψει το συγκεκριμένο ζήτημα και ήταν έτοιμοι
από καιρό. Λίγο το e-shop, λίγο το B2B, λίγο ο ιδιόκτητος στόλος διανομής και φυσικά
η πολλή δουλειά, έφεραν το θαύμα. Τίποτα
δεν είναι τυχαίο!

Μία ακόμα σημαντική «καταχώριση» θα έχει
πλέον το βιογραφικό του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης τον εξέλεξε στη θέση
του προέδρου για το Global Strategy Group. Η
εκλογή θα επισημοποιηθεί το Νοέμβριο, αλλά δεν παύει να αποτελεί σημαντική διάκριση, αφού το εν λόγω group έχει ως σκοπό να
διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, στελεχωμένο με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη.
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Γράφει ο
Θανάσης Καμέας
Founder & CEO,
Plushost

Στη σωστή κατεύθυνση τα 5.000 ευρώ
για την κατασκευή e-shop αλλά τώρα
αρχίζουν τα δύσκολα

Είναι γεγονός ότι η πανδημία επιτάχυνε δραστικά τη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνοντας στο σήμερα,
το ρυθμό ανάπτυξης που προβλεπόταν για το 2025.

ήρθε από τις συνθήκες αλλά που η διατηρισιμότητα των
κεκτημένων συναρτάται εύλογα, με το κυρίαρχο στοίχημα:
Αυτό της Εμπιστοσύνης.

Ο αριθμός των e- shoppers εκτοξεύθηκε ενώ οι τζίροι και
τα κέρδη στο e-Commerce συγκράτησαν τον λιανεμπορικό
τζίρο από τον κατήφορο που επέφερε το κλείσιμο των
φυσικών καταστημάτων.

Οι νέοι καταναλωτές για να «χτίσουν» πιστότητα» χρειάζονται ποιοτικό προϊόν, εξαιρετική εμπειρία πλοήγησης,
ταχύτητα φόρτωσης του e-shop, στοχευμένη διαφήμιση και
φυσικά δυνατό last mile εκεί που «πόνεσε» και συνεχίζει να
πονάει η Αγορά. Μα πάνω από όλα, αξιοπιστία.

Όσοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι στο α’ lockdown, αναγκάστηκαν να επιταχύνουν και με συνοπτικές διαδικασίες
μέσα στο καλοκαίρι του ’20 άνοιξαν τον δικό τους δρόμο
σε έναν κλάδο που ακόμα είναι σε διαμόρφωση και κάθε
επιχείρηση καλείται να χαράξει τη δική της στρατηγική
επιβίωσης σε αυτό. Από τον Ιανουάριο του 2020 έως
σήμερα, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις σημειώνουν -σύμφωνα
με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών- μεσοσταθμική αύξηση της τάξεως του 30%. Μια αύξηση που
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Στη σωστή κατεύθυνση το 5χίλιαρο
Το κυβερνητικό πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ για
τη δημιουργία e-shop βρίσκεται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Το ποσόν των 5.000 ευρώ ενδεχομένως να φτάνει
και… να περισσεύει για να αποκτήσει ένα μικρό κατάστημα
μια θέση στον ήλιο του e-Commerce. Οι αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί μέχρι στιγμής περιγράφουν περίτρανα την ανάγκη πρόσβασης των μικρών λιανεμπόρων στη νέα εποχή.

Εν προκειμένω ο «εχθρός» είναι το τυπικό e-Commerce το
οποίο γνωρίζει καλύτερα τις βέλτιστες πρακτικές και έτσι
έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτόν το στίβο.
Το food delivery είναι ένα παράδειγμα που άλλαξε τη
βασική μέθοδο «παραγωγής» πελατών. Από τη διανομή
εντύπων, στις e-πλατφόρμες παραγγελιών. Δεν είναι
ακριβώς ίδιο με το υπόλοιπο λιανεμπόριο αλλά η αναλογίες
των cases είναι εκεί. Όποιος δεν θέλει να τις δει, είναι
καταδικασμένος να ζήσει τις επιπτώσεις.

Όμως σε όρους Αγοράς είναι γνωστό ότι η κατασκευή
e-shop δεν αρκεί, τουναντίον αποτελεί μόνο την αρχή για
το «μεγάλο ταξίδι» στο e-επιχειρείν και πολύ σύντομα οι
επιχειρηματίες θα αντιληφθούν ότι…τώρα αρχίζουν τα
δύσκολα.
Όπως ακριβώς η ενοικίαση ενός «γυμνού», άδειου, φυσικού καταστήματος και η προμήθεια εμπορεύματος δεν
ισοδυναμεί με άνοιγμα της επιχείρησης στο κοινό, έτσι και
το e-shop απαιτεί πολύ περισσότερες ενέργειες για να
μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Η μέχρι σήμερα «συζήτηση» στη δημόσια σφαίρα, δημιουργεί επικίνδυνες ψευδαισθήσεις, σε ένα μεγάλο μέρος των υπό ψηφιοποίηση επιχειρήσεων λιανεμπορίου.
H αξιοποίηση του 5χίλιαρου της επιδότησης δεν πρέπει
να προσφέρει στον καταστηματάρχη την αίσθηση ότι αυτό
αρκεί για να αισθάνεται πως έχει μεταβεί στην phygital
εκδοχή του καταστήματός του. Πρέπει να ξέρει ότι απαιτούνται επενδύσεις κεφαλαίων, χρόνου και τεχνογνωσίας
για την διεύρυνση του stock, για συνεργασίες με courier,
για την προβολή σε Google Ads και Social Media, για την
εκπαίδευση του προσωπικού κ.ο.κ.
Μια ιδέα θα βοηθούσε στην κατανόηση της επιλογής να τοποθετήσει κανείς το κατάστημά του στο διαδίκτυο θα ήταν
η επιδότηση να προβλέπει και ένα voucher εκπαίδευσης.
Θα έλεγε κανείς ότι η ψηφιοποίηση του παραδοσιακού λιανεμπορίου θα μπορούσε να το προφυλάξει από το βάθεμα
της απώλειας πωλήσεων άρα και μονάδων βιωσιμότητάς.

Ακριβό σπορ το κορυφαίο e-Commerce
Για τους γνωρίζοντες δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις ότι
το e-Commerce συνιστά αρκετά ακριβό σπορ. Είναι καλό
να υπάρχει η κατανόηση του «μέτρου» για τη λειτουργία
μιας e-Commerce επιχείρησης με σοβαρές προδιαγραφές
βιωσιμότητας. Απαιτούνται κεφάλαια πολλαπλάσια του
5χίλιαρου που κυμαίνονται από 75.000 έως 125.000 ευρώ.
Από το κεφάλαιο αυτό, τα 70.000 ευρώ καταβάλλονται
άπαξ και συντηρούν το site για έναν περίπου χρόνο ενώ
το υπόλοιπο (50.000 ευρώ) αφορά σε λειτουργικά έξοδα.
Ο «λογαριασμός» σε καμία περίπτωση δεν έχει την πρόθεση να αποθαρρύνει νέους παίκτες να μπουν στην αγορά.
αλλά να τους κάνει σαφέστερες τις αναλογίες του με τι
«καράβι» βγαίνουν στην «ανοικτή θάλασσα».
Η αγορά θα καλωσορίσει τους νέους παίκτες που έρχονται
να συμπληρώσουν το παζλ του εμπορίου στο online περιβάλλον από τη θετική κυβερνητική πρωτοβουλία.
Στο νέο οικοσύστημα χωρούν όλοι. Τόσο τα συνοικιακά eshops που γεννιούνται στη «θερμοκοιτίδα» της επιδότησης
όσο και τα μεγάλα e-shops στα οποία εταιρείες όπως η
δική μας σερβίρουν τις υπηρεσίες τους.
Με μια φράση: Το 5χίλιαρο δημιουργεί απλούς δρομείς που
ενδεχομένως να μπορούν να διατηρήσουν τη φόρμα τους
(τα έσοδά τους). Για αληθινούς πρωταθλητές όμως στο
e-Commerce σίγουρα πρέπει να επενδύσει κανείς πολλά
περισσότερα. Σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους,
σε υψηλή Τεχνολογία και φυσικά σε εκπαίδευση.

Η άποψη του κ. Καμέα δημοσιεύθηκε αρχικά στην
Καθημερινή.
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Κώστας Φλώκος
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ, UPCOMINDS
Με νέο όνομα, νέα χρώματα, νέα διάθεση, και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25
χρόνων επιτυχημένης πορείας στο χώρο της τεχνολογίας, η UPCOM αλλάζει ταυτότητα
και γίνεται UpcoMinds. Μέσα από αυτή την αλλαγή, η διοίκηση της εταιρείας χαρτογραφεί
και επαναπροσδιορίζει τις ψηφιακές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, και εγκαινιάζει
μία νέα εποχή με σύγχρονες υπηρεσίες που σηματοδοτούν την επόμενη 25ετία! Ο κύριος
Κώστας Φλώκος, CΕΟ της UpcoMinds, σε μία de profundis συνέντευξη, μοιράζεται μαζί
μας τα μυστικά της επιτυχίας, αλλά και τα σχέδια της UpcoMinds για το μέλλον.



Συνέντευξη στον
Δημήτρη Θωμαδάκη

I.C.: Τί σηματοδοτεί για εσάς η νέα εταιρική σας ταυτότητα;
Κ.Φ.: Σε έναν χώρο σαν αυτόν της τεχνολογίας, που αναπτύσσεται διαρκώς, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να
μείνεις στάσιμος. Για εμάς, το νέο λογότυπό μας, εμπεριέχει όλες τις νέες σημαντικές τάσεις που αξίζουν την
προσοχή μας. Όπως ακριβώς έγινε και πριν 25 χρόνια με το
πρώτο μας λογότυπο. Τότε, το μπλε και το πράσινο χρώμα
αποτελούσαν για εμάς την ευκαιρία να δηλώσουμε μεταξύ
άλλων την οικολογική μας διάθεση. Σήμερα, 25 χρόνια
μετά, οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Η εξισορρόπηση
των ψηφιακών αναγκών, καθώς επίσης η εξυπηρέτηση και
η εμπειρία του πελάτη, αποτελούν πλέον δύο σημαντικά
χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Έτσι το
γκρι χρώμα πρεσβεύει τη στιβαρότητα και την ισορροπία
που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το φούξια,
που τείνει να γίνει το διεθνές χρώμα εμπειρίας πελάτη,
πρεσβεύει την άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη,
είτε αν μιλάμε για τον δικό μας εσωτερικό ή εξωτερικό
πελάτη, είτε για τον πελάτη του πελάτη μας… Όλα αυτά
τα χρόνια, η άριστη εξυπηρέτηση ήταν για εμάς το ανεξάντλητο καύσιμο στην ανάπτυξη μας, και συνεχίζει να
αποτελεί απόλυτη αρχή και προτεραιότητα.
I.C.: Με γραφεία και προσωπικό σε τρεις χώρες, πόσο
δύσκολο είναι να επιχειρείτε σε τρία διαφορετικά κράτη;
Κ.Φ.: Η έναρξη της κάθε χώρας δε θα έλεγα πως ήταν
δύσκολο εγχείρημα, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος ότι οι
τρεις χώρες ξεκίνησαν σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο. Ο
όμιλος εταιρειών ξεκίνησε το 1997 στις Βρυξέλλες, που
αποτελεί και την πρώτη χώρα όπου αναπτύξαμε τις υπηρεσίες μας. Παρ’ όλα αυτά, η Ελληνική μου καταγωγή με
ώθησε να επιστρέψω πάλι στην Αθήνα και να δημιουργήσω
το Ελληνικό κατάστημα. Έτσι το 2007 εγκαινιάστηκε και η
Ελληνική Upcom, που σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη από
τις 3 εταιρείες με περισσότερα από 100 άτομα προσωπικό.
Η ανάπτυξη της εταιρείας στην Κύπρο ξεκίνησε το 2012
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και ήταν αποτέλεσμα αιτήματος υφιστάμενων πελατών
μας που ήθελαν την παροχή των υπηρεσιών μας και εκεί.
Παρ’ όλα αυτά, η ταυτόχρονη λειτουργία τριών εταιρειών
δεν είναι αντικειμενικά μία εύκολη υπόθεση. Μόνο η κατανόηση των διαφορετικών νόμων και συνηθειών σε κάθε
χώρα δημιουργεί καθημερινά θέματα. Ακόμη και η γλώσσα
επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει θέμα. Προσπαθούμε
να τα λύσουμε όλα αυτά με μία αποκεντρωμένη, αλλά κεντρικά ελεγχόμενη οργάνωση. Τα περισσότερα γραφειοκρατικά θέματα διευθετούνται από τοπικούς εξωτερικούς
συνεργάτες (π.χ. λογιστές, δικηγόρους), ενώ θέματα όπως
προμηθευτές, ανθρώπινο δυναμικό, ομάδες παραγωγής,
κλπ. οργανώνονται κεντρικά και εκτελούνται σε κάθε μια
χώρα από τους τοπικούς υπευθύνους.
Σήμερα κάθε χώρα έχει τα δικά της γραφεία, το δικό της
προσωπικό για την προώθηση των υπηρεσιών, τις πωλήσεις, και οποιαδήποτε επαφή / επικοινωνία με τον τελικό
μας πελάτη. Συχνά η παροχή υπηρεσίας γίνεται στην ίδια
τη χώρα, όμως όλοι ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν
σε ομάδες στις υπόλοιπες χώρες οποιαδήποτε στιγμή για
κάθε στάδιο μιας εσωτερικής διαδικασίας.
I.C.: Παρακολουθώντας την πορεία σας, εκτός από σημαντικά ονόματα που βρίσκει κάποιος στο πελατολόγιό σας
όπως η ΙΒΜ, η Eurobank, η Verizon και η MetLife, παρατηρούμε και μία εξαιρετικά ενεργή συμμετοχή της εταιρείας
σε ότι αφορά τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,
όπως το euCONSENT, στο οποίο η εταιρεία σας έχει τον
ρόλο του Ευρωπαϊκού συντονιστή.
Κ.Φ.: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε συμμετάσχει πολλές φορές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και είμαστε πολύ
περήφανοι γι’ αυτό, διότι συνήθως όλα αυτά τα προγράμματα έχουν σαν στόχο τη δημιουργία νέων καινοτόμων
εργαλείων και υποδομών. Η πολιτική μας στα συγκεκριμένα προγράμματα -και κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμαείναι να μας βοηθά στη χρηματοδότηση των δικών μας

Στην UpcoMinds
ίσως είμαστε η
μοναδική εταιρεία
που δεν ρωτάμε τον
πελάτη «τι θέλει».
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έργων και πρωτοβουλιών. Σήμερα εκτελούνται τρία επιδοτούμενα προγράμματα που χρηματοδοτούν μέρος δυο
πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών μας στους χώρους του
cloud computing και του γενικότερου Identity και Access
Management. Στο euCONSENT για παράδειγμα, είμαστε
«συντονιστές» του έργου, στον ευρύτερο χώρο του IAM,
με πλήρη διασυνδεσιμότητα στο δίκτυο eIDAS. Είναι μία
«κοινοπραξία» που ασχολείται με το ευαίσθητο θέμα της
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των παιδιών σε υπηρεσίες
και προϊόντα που δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση, όπως
τζόγος, ερωτικό περιεχόμενο, αλκοόλ, κάπνισμα, κ.λπ.
Όμως αυτό δεν είναι τυχαίο, όπως ίσως κάποιοι μπορούν
να συμπεράνουν. Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που
έχουμε παρουσιάσει την υπηρεσία AGEify, η οποία αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση επιβεβαίωσης ηλικίας. Έχουμε
συμπληρώσει ήδη 5 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης πάνω
σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα, και συμμετέχουμε όλα
αυτά τα χρόνια ενεργά στον αγώνα για την ευρωπαϊκή νομοθέτηση του. Γενικά, η ενασχόληση μας με την πραγματική
καινοτομία είναι αυτό που μας «τραβά» περισσότερο. Πέρα
από οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία, ταυτόχρονα
αποτελεί και τη δική μας ουσιαστική συμβολή για έναν
καλύτερο κόσμο.
I.C.: Εκτός από τη δημιουργία λογισμικού, που αποτελεί τον
βασικό πυλώνα των υπηρεσιών σας, η παροχή προσωπικού
δείχνει να αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών σας. Τί είναι αυτό που οδηγεί σήμερα μία σύγχρονη
επιχείρηση στην παροχή εξειδικευμένου Ι.Τ. προσωπικού
μέσω τρίτων (outsourcing);
Κ.Φ.: Η ίδια η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό είναι
ακριβώς και το ζητούμενο. Γενικά στον χώρο του Ι.Τ. είναι
γνωστό πως η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά.
Έχουμε μπει στον χώρο του outsourcing εδώ και σχεδόν 15
χρόνια, και δημιουργήσαμε μηχανισμούς που μας δίνουν
τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένο Ι.Τ.
προσωπικό από όλη την Ευρώπη. Είμαι περήφανος για την
ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με την αναζήτηση του
προσωπικού, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εκτός από το
ολοκληρωμένο site αναζήτησης εργασίας (job4it.gr) στον
τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, παρέχοντας
θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη (όπου δηλαδή έχουμε
πελάτες), η ομάδα ακολουθεί και διαρκώς βελτιώνει τις
διαδικασίες της, δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στην
εταιρεία, στους τελικούς πελάτες και -πρωτίστως- στους
συνεργαζόμενους επαγγελματίες.
Δεν είναι όμως ο μοναδικός λόγος ύπαρξης της υπηρεσίας.
Τα έργα πληροφορικής έχουν διαφορετικές και προσωρινές
τεχνολογικές ανάγκες. Μία σύγχρονη επιχείρηση δεν
είναι υποχρεωμένη να προσλαμβάνει και να εκπαιδεύει για
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μήνες προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει πιθανά για ένα
έργο του ενός έτους. Θέλει έτοιμους επαγγελματίες (μηχανικούς, προγραμματιστές, αναλυτές, κλπ.) που μπορούν
να αποδώσουν άμεσα. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, είναι
πιθανό μερικοί από αυτούς να μην είναι πλέον αναγκαίοι. Η
«απόλυση» τους όμως δε βοηθά την εικόνα της εταιρείας.
Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους
επαγγελματίες αυτούς είτε για άλλα εσωτερικά έργα ή να
τους επανατοποθετήσουμε σε έργα άλλων πελατών που
έχουν ανάγκη τη δική τους εξειδίκευση. Είναι κάτι αντίστοιχο με τις κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν
μικρό αριθμό σταθερού προσωπικού και συνεργάζονται με
δεκάδες υπεργολάβους (συχνά γνωστούς από προηγούμενα έργα) για κάθε έργο.
Ένας άλλος λόγος είναι καθαρά χρηματοοικονομικός. Ένας
υπάλληλος αποτελεί για την εταιρεία μία υποχρέωση, ενώ
αντίθετα ένας outsourcer (subcontractor για μερικούς)
αποτελεί προσωρινό έξοδο με άμεση απόσβεση.
Φυσικά, τα παραπάνω ισχύουν για επαγγελματίες που συνεισφέρουν αποκλειστικά στην υλοποίηση ενός ή περισσότερων έργων, δεν αποτελούν όμως καθοριστικό μέλος της
αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. Δεν προτείνουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία για επαγγελματίες που η θέση τους
καθορίζει την επιτυχία της εταιρείας, όπως μηχανικούς
με γνώση συγκεκριμένων τεχνολογιών που η επιχείρηση
προωθεί. Η γνώση και εμπειρία τους είναι η υπηρεσία που
εμπορεύεται η επιχείρηση, και δεν μπορεί να στηρίζεται
αποκλειστικά σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ακόμη και όταν
ο πελάτης δεν έχει άλλη επιλογή (για δικούς του λόγους)
προβλέπουμε τη μελλοντική μετάβαση του στις εσωτερικές δομές του πελάτη μας, αναγνωρίζοντας την αξία του
στην επιτυχία του πελάτη μας.
Θα ήθελα να κλείσω την απάντηση στην ερώτηση σας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα οφέλη των δικών μας συνεργατών που βρίσκονται σε θέσεις outsourcing σε πελάτες
μας. Οποιαδήποτε εταιρεία πληροφορικής, όσο μικρή ή
μεγάλη και αν είναι, προσπαθεί να επαναλάβει προηγούμενα επιτυχημένα έργα σε επόμενους πελάτες. Ακόμη και
αν υπάρχει συνεχής ροή έργων, τα περισσότερα μοιάζουν
μεταξύ τους, τόσο τεχνολογικά, όσο και επιχειρησιακά.
Αντίθετα, τα έργα των πελάτων του outsourcing έχουν
τη δική τους ποικιλία. Ο κάθε πελάτης έχει διαφορετικές
ανάγκες, έχει κάνει διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές,
έχει διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η διαφοροποίηση προσφέρει έναν τεράστιο πλούτο εμπειριών
στους δικούς μας συνεργάτες που -έχουμε δει ότι- τους
μετατρέπει σε καλύτερους επαγγελματίες, περισσότερο ανταγωνιστικούς στον ευρύτερο εργασιακό χώρο. Και
όταν έχουμε την τύχη, αυτούς τους επαγγελματίες να
τους ξαναχρησιμοποιήσουμε στα εσωτερικά μας έργα,

Η ταυτόχρονη
λειτουργία τριών
εταιρειών δεν είναι
αντικειμενικά μία
εύκολη υπόθεση.

βλέπουμε άμεσα τη θετική επιρροή τους στην οργάνωση
και εξέλιξη των έργων μας. Αυτή η πολυποίκιλη εμπειρία
αποτελεί επίσης έναν συμπληρωματικό λόγο επιλογής του
outsourcing και από τους πελάτες μας.
I.C.: Ασχολείστε με την τεχνολογία 25 ολόκληρα χρόνια.
Πόσο διαφορετικές είναι οι ψηφιακές ανάγκες του σήμερα
από το τότε; Ποιες θα μπορούσατε να πείτε πως είναι οι
διαφορές μεταξύ του τότε και του τώρα;
Κ.Φ.: Περισσότερα, 35 θα έλεγα! Από τα πρώτα χρόνια του
Πολυτεχνείου. Ξεκίνησα την πρώτη μου εταιρεία το 1991
με 6 συμφοιτητές!
Από τότε προσπαθούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Από την
κλασική λογιστική παρακολούθηση (έκδοση τιμολογίων,
παρακολούθηση υπολοίπων, κλπ.) μέχρι την παρακολούθηση των ταινιών που νοικιάζαμε από τα video clubs της
εποχής (για τους παλιότερους). Ήταν όμως η εποχή της
«Άγριας Δύσης»! Για κάθε δραστηριότητα υπήρχε ανάγκη
ψηφιοποίησης. Οι πρώτοι που το τολμούσαν, τόσο οι παραγωγοί του λογισμικού όσο και οι πρώτοι πελάτες, κέρδισαν
γρήγορα τα πλεονεκτήματα του πρώτου.
Και σήμερα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να παρακολουθήσουμε διαδικασίες. Υπάρχουν
όμως ήδη λύσεις ψηφιοποίησης, σχεδόν για κάθε εσωτερική διαδικασία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Επομένως

γίνεται πιο δύσκολη η ανάδειξη μίας λύσης μέσα στον
πλούσιο ανταγωνισμό.
Η ουσιαστική διαφορά στις ψηφιακές ανάγκες όμως δεν
είναι πλέον σε αυτό το επίπεδο, την επιλογή δηλαδή του
κατάλληλου λογισμικού που θα σε κάνει πιο ανταγωνιστικό
από τον διπλανό σου. Πιστεύω ότι η μεγάλη αλλαγή είναι
στην κατεύθυνση του προβολέα του ενδιαφέροντος μας.
Πριν από 25 χρόνια, ο προβολέας ήταν πάνω στις εσωτερικές διαδικασίες και πώς αυτές θα ψηφιοποιηθούν,
θα γίνουν πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές. Σήμερα ο
προβολέας είναι στον πελάτη, είτε αυτός είναι ο τελικός
ή αυτός είναι ο υπάλληλος / συνεργάτης της επιχείρησης.
Και αυτός ο πελάτης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, οι ανθρώπινες ανάγκες του είναι πολύ πιο πολύπλοκες από την ανάγκη να ξέρουμε το υπόλοιπο των προϊόντων
που έχουμε στην αποθήκη μας. Η ανάγνωση του πελάτη
και των αναγκών του, απαιτεί πολλαπλές διαφορετικές
ικανότητες και δεξιότητες, που ακόμη και αν τις έχεις, δεν
είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα.
Γι’ αυτό θα παρατηρήσετε ότι οι σύγχρονες λύσεις προσανατολίζονται στη συλλογή αμέτρητων δεδομένων σχετικών
με τον πελάτη, τις συνήθειες του, τις επιλογές του, με την
ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να τον κατανοήσουμε. Κι όταν
τον κατανοήσουμε, να μπορέσουμε να του δώσουμε τη
λύση που θα τον ικανοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι
σήμερα αυτή η κατανόηση γίνεται ως έναν βαθμό για την
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Έχουμε
συμμετάσχει
πολλές φορές
σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
και είμαστε πολύ
περήφανοι γι’ αυτό.

πλειοψηφία του αντιπροσωπευτικού δείγματος. Και αυτό
με σχετική επιτυχία.
Δεν ξέρω αν ποτέ ο άνθρωπος θα καταφέρει να κωδικοποιήσει τον εαυτό του, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, αυτή η
προσπάθεια για την κατανόηση του τελικού χρήστη θα
συνεχίζεται, και οι λύσεις που θα στηρίζονται στη μέχρι
στιγμής κατανόηση θα δίνουν -ίσως- τα καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους.
Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, αξίζει νομίζω να
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αναφέρω την εμπειρία της εφαρμογής μας για την επιβεβαίωση της ηλικίας (AGEify). Έχουμε έρθει πλέον στην
3η έκδοση της εφαρμογής, οδηγούμενη κυρίως από την
εμπλοκή όλο και περισσότερων χρηστών στη διαδικασία
σχεδιασμού της με τη μεθοδολογία Design Thinking. Και
πάλι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλους τους πελάτες. Στο τεχνικό κομμάτι,
σημαντική λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι η εκτίμηση της ηλικίας από φωτογραφία με τη χρήση τεχνητής

νοημοσύνης. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε και συνεχώς βελτιώνουμε, στηρίζονται σε δεδομένα ανθρώπων
με διάφορα χαρακτηριστικά, δεν διαθέτουμε όμως αρχικά
δεδομένα για όλους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες
αστοχίες σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η συνεχής παρακολούθηση, μέτρηση των αποτελεσμάτων,
και οι συνεχόμενες προσπάθειες, βελτιώνουν το αποτέλεσμα. Κι αυτό γίνεται κατανοητό από τους χρήστες που
το επικροτούν.
Ίσως αυτή να είναι και μια δεύτερη σημαντική αλλαγή των
σημερινών ψηφιακών αναγκών σε σχέση με πριν 25 χρόνια.
Σήμερα, δεν αρκεί να υλοποιήσεις τη βέλτιστη λύση. Πρέπει να την παρακολουθείς και να τη βελτιώνεις διαρκώς!
I.C.: Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, ποιο μπορείτε να πείτε
ότι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της UpcoMinds
μεταξύ των άλλων παρόχων τεχνολογίας και πληροφορικής;
Κ.Φ.: Εξαιρετική ερώτηση, και σας ευχαριστώ πολύ γι’
αυτήν! Στην UpcoMinds ίσως είμαστε η μοναδική εταιρεία που δεν ρωτάμε τον πελάτη «τι θέλει»! Μπορεί να
ακούγεται περίεργο αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει
να καταλάβουμε περισσότερο είναι «γιατί» το θέλει. Η
διαφορά του «τι» με το «γιατί» εμπεριέχει το καθολικό της
δικής μας διαφορετικής προσέγγισης. Το «τι» πυροδοτεί
την δημιουργία ενός λογισμικού ή ενός αυτοματισμού βάσει των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών. Το «γιατί»
εμπεριέχει την πλήρη ανάλυση της ανάγκης σε όλες τις
εκφάνσεις των υπηρεσιών και του τελικού στόχου του
πελάτη. Μας δίνει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από το
στενό πλαίσιο του development και να βρεθούμε δίπλα στον
πελάτη / συνεργάτη όχι μόνο τεχνικά, αλλά ουσιαστικά και
συμβουλευτικά, δημιουργώντας λύσεις και εργαλεία που
είναι απολύτως σχεδιασμένα να υπηρετήσουν τις ανάγκες
και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του. Αυτός είναι και
ο λόγος που προτιμούμε να μην αναφερόμαστε από τους
πελάτες μας σαν «προμηθευτές», αλλά συνεργάτες, στην
κοινή μας προσπάθεια για ένα / μία πιο αποδοτικό/ή και
ανταγωνιστικό/ή προϊόν / υπηρεσία. Για την UpcoMinds η
επιτυχία ενός συγκεκριμένου έργου δεν εξαρτάται από το
καθαρό μας κέρδος στο τέλος του, αλλά από την επιρροή
(impact) που είχε στην επιτυχία του συνεργάτη / πελάτη
μας. Και όταν αυτή η επιρροή είναι σημαντική, δημιουργεί
μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
I.C.: Ποια είναι η νέα εποχή όπου οδηγείται η UpcoMinds;
Κ.Φ.: Η νέα εποχή της UpcoMinds είναι πρώτα απ’ όλα
αισιόδοξη! Στηριζόμαστε στις εσωτερικές μας διαδικασίες
που τεκμηριώσαμε, εφαρμόσαμε και βελτιώσαμε τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη προσπάθεια στη διάρκεια του

lockdown. Αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήρια σε όλους
τους συνεργάτες μου, που στη διάρκεια μίας δύσκολης για
όλους περιόδου, προσαρμόστηκαν άμεσα στα νέα δεδομένα και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, για να κάνουμε
αυτή την περίοδο την πιο αποδοτική της ιστορίας μας.
Με δεδομένη την εμπειρία μας με πολλαπλά έργα σχετικά
με την υποστήριξη του τελικού πελάτη του πελάτη μας,
μπαίνουμε δυνατά στη νέα εποχή, όπου ο τελικός χρήστης
οδηγεί τις εξελίξεις. Ο βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τους δικούς
τους πελάτες και να τους προτείνουν ψηφιακές λύσεις που
τους ικανοποιούν.
Την ίδια στρατηγική έχουμε αρχίσει ήδη να ακολουθούμε
και για τους δικούς μας πελάτες και συνεργάτες. Αλλάζουμε και βελτιώνουμε την επικοινωνία μαζί τους, τα διαθέσιμα
ψηφιακά εργαλεία, και μετρούμε πλέον κάθε διάδραση. Οι
μετρήσεις αυτές πυροδοτούν αλλαγές που δρομολογούμε
άμεσα προς υλοποίηση.
Η νέα εποχή της UpcoMinds, μας βρίσκει σοφότερους, με
περισσότερη εμπειρία και όρεξη για συνεχόμενη αλλαγή. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε
στους πελάτες και συνεργάτες μας, ώστε και αυτοί να
απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της συνεχόμενης -προς
βελτίωση- αλλαγής.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να
παρουσιάσω τη νέα μας εταιρική ταυτότητα, που συνοδεύεται από μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαρκούς αλλαγής
και βελτίωσης, τόσο δικής μας όσο και των πελατών μας!

Κώστας Φλώκος
Διευθύνων Σύμβουλος UPCOMINDS
Αθήνα - 1966
Σπουδές: Διδακτορικό στα Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα από το ΕΜΠ (1995), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση «Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές και Πληροφοριακά Συστήματα» από το
ΕΜΠ (1989)
Οικ. Κατάσταση: Διαζευγμένος, 2 παιδιά
Χόμπι: Τεχνολογία, Διάβασμα, Jogging, Socializing
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Στελέχη πρώτης γραμμής στη
συμβουλευτική επιτροπή της
Συμμετοχές 5G


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Από επτά καταξιωμένα στελέχη συγκροτήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή της Συμμετοχές 5G Α.Ε., της εταιρείας
που διαχειρίζεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.

συγκρότηση της επιτροπής αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της Συμμετοχές 5G για τη δραστηριοποίηση του
Φαιστός εντός του τρέχοντος έτους.

Πρόκειται για επαγγελματίες με διεθνή σταδιοδρομία που
έχουν διακριθεί στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και
ανάπτυξη, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Συμμετοχές 5G A.E., θυγατρική της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχειρίζεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός και σηματοδοτεί μία
καινοτόμο προσέγγιση για την δημιουργία 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Το Ταμείο Φαιστός θα υποστηρίξει
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες
που έχουν σχέση με το 5G και φιλοδοξεί να αποτελέσει
αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ Δημόσιων και Ιδιωτικών
Επενδύσεων. Αναλυτικά τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα βιογραφικά τους όπως ανακοινώθηκαν είναι:

Το Φαιστός ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 93 εκατ. ευρώ
που προέκυψε από τη δημοπρασία των αδειών 5G τον
περασμένο Δεκέμβριο. Το διάστημα αυτό επιδιώκεται να
ενισχυθεί και με ιδιωτικά κεφάλαια και όπως έχει πει ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Συμμετοχές 5G ΑΕ,
Αντώνης Τζωρτζακάκης, η επενδυτική δραστηριότητα
θα ξεκινήσει φέτος το δεύτερο εξάμηνο. Ο ρόλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επενδυτική
Επιτροπή της διαχειρίστριας εταιρείας του Φαιστός. Η
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Jim Brisimitzis - 5G Open Innovation
Lab, Seattle
O Jim Brisimitzis έχει εμπειρία άνω των 20 ετών στον
τομέα της επιχειρηματικότητας, έχει εργαστεί σε εται-

ρείες όπως οι Bell Canada, Nortel Networks, PeopleSoft
και Oracle, ενώ έχει περισσότερα από 13 χρόνια συνεργασίας με την Microsoft. Ο Jim είναι ιδρυτής του 5G Open
Innovation Lab στο Seattle. Πρόκειται για μια κοινότητα
όπου συναντώνται καινοτόμοι, πλατφόρμες και βιομηχανία
για την ανάπτυξη και επιτάχυνση της καινοτομίας στο 5G.
O Jim διετέλεσε Managing Partner στην Quake Capital,
όπου ηγήθηκε των πρώτων προσπαθειών της εταιρείας
για να αποκτήσει μια θέση στο οικοσύστημα. Ήταν επίσης γενικός διευθυντής του προγράμματος Microsoft for
Startups στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου η ομάδα του ήταν
υπεύθυνη για την ενεργοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων
και την ανάπτυξη σχέσεων με κορυφαίους επιταχυντές
και με θερμοκοιτίδες της Βόρειας Αμερικής. Στο πλαίσιο
αυτό η ομάδα του Jim προσέλκυσε περισσότερες από
2.800 νεοσύστατες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την
πλατφόρμα Azure μέσω προγραμμάτων όπως το Customer
Access Program, ενώ η ομάδα παρείχε στις νεοφυείς επιχειρήσεις υπηρεσίες για την επιτάχυνση της δραστηριότητάς τους. Ο Jim ήταν επίσης επικεφαλής για τις διεθνείς
δραστηριότητες της Microsoft Ventures, όπου δημιούργησε και ανέπτυξε το πρόγραμμα “HiPo” για την υποστήριξη
νεοφυών επιχειρήσεων.

Bill Karnazes - Qualcomm,
San Diego CA
Ο Bill Karnazes είναι αντιπρόεδρος για τον τομέα Global
Business Operations της Qualcomm Incorporated με αρμοδιότητα τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των
ημιαγωγών. Ο τομέας ευθύνης του παράγει ετησίως έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία.
Κατά τα τελευταία 24 χρόνια έχει διατηρήσει σειρά κορυφαίων θέσεων στην Qualcomm και έχει μεγάλη εμπειρία

στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη συνεργασιών με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα. Είναι κάτοχος
Bachelor of Science στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
San Diego State University και κατέχει πιστοποιήσεις για
τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και έργων από τα Stanford
University και University of San Diego.

Ιωάννης Κατσαβουνίδης - Facebook,
Menlo Park CA
Ο Ιωάννης Κατσαβουνίδης είναι Research Scientist στην
ομάδα Video Infrastructure του Facebook. Έχει εργαστεί
με το Netflix ως Senior Research Scientist το 2015-2018.
Είναι συνδημιουργός του VMAF, του συστήματος μέτρησης
του Netflix για τηv ποιότητα βίντεο, καθώς και ο δημιουργός της τεχνολογίας βελτιστοποίησης Dynamic Optimizer
του Netflix. Για αυτές τις δύο καινοτομίες έλαβε βραβείο
Emmy το 2021. Στην περίοδο 2008 - 2015 ήταν αναπληρωτής καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.
Ήταν συνιδρυτής και CTO της Cidana, μιας νεοφυούς
επιχείρησης με δραστηριότητα την ανάπτυξη πολυμεσικού
λογισμικού για κινητές συσκευές με τις εγκαταστάσεις
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας να βρίσκονται στη
Σαγκάη. Διετέλεσε επίσης Director of Software στην εταιρεία InterVideo στο Fremont,CA, κατά την περίοδο 2000
- 2007, βοηθώντας την εταιρεία να μπει το 2003 στο Χρηματιστήριο. Έχει εργαστεί ως μηχανικός στο τμήμα Φυσικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech)
και συμμετείχε στην ομάδα του πειράματος MACRO κατά
την περίοδο 1996 - 2000. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις και έχει κατοχυρώσει
περισσότερες από 40 ευρεσιτεχνίες. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα αφορούν στη συμπίεση βίντεο, καθώς και τη
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βελτίωση και αξιολόγηση ποιότητας. Συνπροεδρεύει στο
Video Quality Experts Group και στο Alliance of Open Media
Software Implementation Working Group.

Αλέξανδρος Παπασπυρίδης Microsoft, Singapore
Ο Αλέξανδρος Παπασπυρίδης είναι ο Industry Director για
την Ανώτατη Εκπαίδευση στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού
- Ιαπωνίας της Microsoft Corp. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και
έχει ιδρύσει δύο νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του EcoCommons Australia,
του Centre on AI Technology for Humankind στο National
University of Singapore Business School, του Department
of Computing καθώς και του Department of Electrical
Engineering του Imperial College. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Master’s στο
Management και Bachelor’s Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από
το Imperial College του Λονδίνου. Είναι επίσης κάτοχος
του πιστοποιητικού του Microsoft Professional Program
για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
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Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος Juniper, Sunnyvale CA
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είναι αντιπρόεδρος
Technology, 5G & Telco Cloud στην Juniper Networks,
με αρμοδιότητα τα προϊόντα και τη στρατηγική για το
5G. Πριν την Juniper ήταν αντιπρόεδρος και CTO στον
τομέα του Telco & Edge Computing στην VMware, όπου
ηγήθηκε της ανάπτυξης προϊόντων και τεχνολογιών
της εταιρείας για το 4G και 5G. Διετέλεσε επίσης
αντιπρόεδρος και CTO στον τομέα Cloud Networking
της Citrix μετά την εξαγορά της Bytemobile. Ως ιδρυτής
της Bytemobile ηγήθηκε της ανάπτυξης καινοτόμων
προϊόντων για το web, για streaming video και για
βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα μετάδοσης σε δίκτυα 3G
and 4G/LTE, που αναπτύχθηκαν σε περισσότερα από 160
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα διεθνώς. Ίδρυσε, επίσης, το
Ευρωπαϊκό Τμήμα Ανάπτυξης της Bytemobile στην Πάτρα
με περισσότερους από 100 μηχανικούς λογισμικού. Έχει
δημοσιεύσει περισσότερα από 160 ερευνητικά άρθρα,
έχει προεδρεύσει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων,
ενώ έχει κατοχυρώσει ή έχει αιτηθεί κατοχύρωσης επί

35 ευρεσιτεχνιών. Διετέλεσε καθηγητής μηχανικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις
για πάνω από 20 χρόνια και τιμήθηκε με το Βραβείο
Μποδοσάκη το 1998.

Μιχάλης Τζάννες - Technology
Entrepreneur, Greater Boston
Ο Μιχάλης Τζάννες είναι serial innovator που εχει εργαστεί με εταιρείες τεχνολογίας που βελτιώνουν τον τρόπο
με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και διαμοιράζονται την πληροφορία. Διετέλεσε CEO για περισσότερο από
μια δεκαετία στην Aware Inc. που εδρεύει στο Bedford MA
και εισήχθη στην αγορά του Nasdaq το 1996. Η εταιρεία
πρωτοπόρησε στην ανάπτυξη και αδειοδότηση της τεχνολογίας DSL. Συνίδρυσε το 2012 την TzPM που συμβουλεύει εταιρίες στην ανάπτυξη και αδειοδότηση πνεματικής
ιδιοκτησίας σε τηλεποικοινωνίες και IoT. Συνίδρυσε το
2015 την Accusonus Inc., που διατηρεί γραφεία σε Αθήνα
και Πάτρα και η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε
προϊόντα λογισμικού για να εκδημοκρατίσει την παραγωγή ηχητικού περιεχομένου και βίντεο. Είναι angel investor,
μέντορας και μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών
όπως οι Irida Labs, Yodiwo και Athroa Innovation. Ο Μιχάλης έχει αναπτύξει πάνω απο 75 ευρεσιτεχνίες για το

DSL, το WiFi και την επεξεργασία ήχου. Είναι κάτοχος
Ph.D. απο το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Tufts
University, Master’s Degree Μηχανικού Πληροφορικής από
το University of Michigan και πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τιμήθηκε με το Βραβείο
Καινοτομίας 2020 από το Argo Hellenic Network.

Χάρης Τσαβδάρης - Microsoft, Athens
Ο Χάρης Τσαβδάρης έχει ευρεία εμπειρία σε όλο το εύρος των κυβερνητικών συστημάτων πληροφορικής. Είναι National Technology Officer στην Microsoft Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας και λειτουργεί ως τεχνολογικός
πρεσβευτής για την εμπέδωση εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες νέας γενιάς για τον Δημόσιο Τομέα, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και την Υγεία. Έχει διατελέσει Γενικός
Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο υπουργείο
Οικονομικών όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της
στρατηγικής σε θέματα πληροφορικής και για τη λειτουργία, υποστήριξη και υλοποίηση των σχετικών συστημάτων
του υπουργείου και των περισσότερων κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι κάτοχος PhD στον τομέα των Decision Support Systems και
είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
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5G

Cosmote, DT και Ericsson αξιοποιούν
συχνότητες πάνω από τα 100 GHz για
5G backhaul


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Τη δυνατότητα χρήσης συχνοτήτων πάνω από τα 100GHz,
όπως της ζώνης W, για χωρητικότητες ασύρματων δικτύων
backhaul πολλών gigabit, που θα χρησιμοποιηθούν στις
τεχνολογίες 5G και 6G, απέδειξαν οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το Mobile Backhaul Service Center της
Deutsche Telekom στις εγκαταστάσεις της Cosmoteστην
Αθήνα. Για τις δοκιμές αυτές οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες συνεργάστηκαν με την Ericsson.
Οι δοκιμές αυτές γίνονται στο πλαίσιο της αναζήτησης επιπλέον φάσματος από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
καθώς όσο αυξάνεται η χρήση της τεχνολογίας 5G, τόσο
μεγαλώνει και η ανάγκη για χωρητικότητα.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σχετικά από τις προαναφερόμενες εταιρείες οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις
της τεχνολογίας 5G για χωρητικότητα, αφορούν και το
δίκτυο μετάδοσης. Τα δίκτυα κινητής έχουν αρχίσει να
χρησιμοποιούν υψηλότερες συχνότητες (π.χ. 26GHz και
28GHz) για να προσφέρουν περισσότερη χωρητικότητα
στην πρόσβαση, δηλ. στους σταθμούς βάσης. Κάτι αντίστοιχο διερευνάται και για τα δίκτυα μετάδοσης όπου δοκι-
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μάστηκε η χρήση υψηλότερων συχνοτήτων με μεγαλύτερο
εύρος φάσματος, ώστε να υποστηρίξουν ακόμα μεγαλύτερες χωρητικότητες. Σήμερα, τα ασύρματα δίκτυα backhaul
χρησιμοποιούν συχνότητες από 4GHz έως 80GHz για την
κάλυψη των απαιτήσεων μετάδοσης της τεχνολογίας 5G.
Η δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες πέτυχε, για πρώτη
φορά, μία ασύρματη ζεύξη στην W-Band και σε εύρος
απόστασης 1,5χλμ, με διαθεσιμότητα υψηλότατου βαθμού
όπως απαιτείται για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, χρησιμοποιώντας πρωτότυπο εξοπλισμό που δεν είναι ακόμη
εμπορικά διαθέσιμος. Αυτή η ζεύξη στην W-Band εγκαταστάθηκε παράλληλα με ένα δεύτερο hop, επίσης απόστασης 1,5χλμ, στην E-Band, ούτως ώστε να αποδειχθεί ότι
η W-Band έχει παρόμοια απόδοση μακράς διάρκειας με
μία ζώνη συχνοτήτων που ήδη χρησιμοποιείται σε εμπορικά δίκτυα. Η δοκιμή κατέγραψε ταχύτητες 5,7Gbps σε
απόσταση 1,5χλμ, ενώ μπορεί να φτάσει και τα 10Gbps σε
ζεύξη απόστασης άνω του 1χλμ.
Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει ότι η απόδοση της WBand (92GHz-114GHz) κινείται στα ίδια επίπεδα με αυτή

της E-Band (70/80GHz), η οποία αποτελεί σήμερα την μόνη
ζώνη συχνοτήτων που υποστηρίζει χωρητικότητες ασύρματου δικτύου οπισθόζευξης 10 Gbps, για τεχνολογίες 4G
και 5G. Η χρήση της ζώνης W αναμένεται να προσθέσει
περισσότερο ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα φάσμα, το
οποίο χρειάζεται για την επίτευξη ασύρματων ζεύξεων
υψηλών χωρητικοτήτων.
«Η εξέλιξη προς υψηλής χωρητικότητας, οικονομικά αποδοτικά ασύρματα δίκτυα backhaul του μέλλοντος, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη της αυξανόμενης κίνησης και της επερχόμενης υψηλότερης πυκνότητας
του δικτύου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων των micro
και pico κυψελών). Παράλληλα, θα συμβάλλει στην επέκταση των υπηρεσιών 5G», δήλωσε ο Δρ. Κωνσταντίνος
Χαλκιώτης, Vice President 5G Solutions / Access & Home
Networks της Deutsche Telekom. «Τα αποτελέσματα της
καινοτόμου δοκιμής που υλοποιήσαμε με την Ericsson
επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα χρήσης ζωνών υψηλότερων
συχνοτήτων με κανάλια μεγαλύτερου εύρους φάσματος,
ως μία ακόμη εναλλακτική λύση για να παρέχουμε στους
πελάτες μας οπισθόζευξη υψηλής χωρητικότητας και απόδοσης στην εποχή του 5G. Ελπίζουμε να δούμε σύντομα
αυτές τις λύσεις στην παραγωγή, με χαμηλό κόστος.»
Όπως επίσης επισημάνθηκε με αφορμή τα παραπάνω
η Ericsson, η Deutsche Telekom και η Cosmote έχουν
μακρά, κοινή ιστορία στην καινοτομία σε ό,τι αφορά τα
δίκτυα κινητών επικοινωνιών και τα ασύρματα δίκτυα

backhaul για την εξυπηρέτηση τεχνολογιών 3G, 4G και
5G. Η Ericsson πραγματοποιεί έρευνα επάνω στην τεχνολογία των ραδιοσυστημάτων υψηλής χωρητικότητας
πάνω από τη ζώνη των 70/80GHz για περισσότερο από μια
δεκαετία. Ο Jonas Hansryd, Research Manager Microwave
Systems στην Ericsson, ανέφερε σχετικά: «Η Ericsson
είναι υπερήφανη για τη μακροχρόνια συνεργασία με την
Deutsche Telekom στον τομέα της καινοτομίας. Πριν από
δυο χρόνια, επιδείξαμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα μετάδοσης περισσότερων από 100Gbps σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου χρησιμοποιώντας χιλιοστομετρικές ζώνες
συχνοτήτων. Στο νέο κοινό μας έργο, συνεχίζουμε στον
ίδιο δρόμο, επιδεικνύοντας τη δυνατότητα εξέλιξης των
σημερινών ασύρματων δικτύων μετάδοσης, με τη χρήση
πρόσθετου φάσματος οπισθόζευξης, συχνοτήτων υψηλής
χωρητικότητας για την υποστήριξη της τεχνολογίας 5G και,
μελλοντικά, του 6G.»
Η διαθεσιμότητα του φάσματος είναι καίριας σημασίας
για αξιόπιστη και ευρύτερη ανάπτυξη του 5G, καθώς διασφαλίζει ότι τα οφέλη του 5G θα είναι διαθέσιμα σε περισσότερα άτομα. Οι περιπτώσεις εφαρμογής (use cases)
που καθίστανται δυνατές με τη χρήση της τεχνολογίας 5G
αναμένεται όχι μόνο να βελτιώσουν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών για τους καταναλωτές, αλλά
και να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις
τεχνολογίες αυτοματισμού σε διάφορους κλάδους όπως
η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση και η βιομηχανία
παραγωγής, η δημόσια ασφάλεια και οι μεταφορές.
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TRANSFORM

Έρευνα του ΕΚΤ για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με
δραστηριότητες Ε&Α


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Κεντρική στρατηγική ανάπτυξης για 8 στις 10 επιχειρήσεις
με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελεί ο
ψηφιακός μετασχηματισμός. Η ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων του προσωπικού τίθεται ως προτεραιότητα για
την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ενώ οι τομείς στους
οποίους δίνεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία αφορούν
τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, την
ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εφαρμογή
συστημάτων ERP και CRM. Παράλληλα, πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της
κυβερνοασφάλειας και του υπολογιστικού νέφους, αποκτούν
όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις.
Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα σημαντικά ευρήματα της νέας στατιστικής έρευνας του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που
υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020 και τα οποία δημοσιεύονται
στην έκδοση «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών
επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19»
(metrics.ekt.gr/publications/456), τη δεύτερη στη νέα σειρά
στατιστικών εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας στατιστικής έρευνας για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στις
ελληνικές επιχειρήσεις, που διενεργεί το ΕΚΤ ως αρμόδια
Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.
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Όπως επισημαίνεται το 2020, έτος που χαρακτηρίστηκε από
την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και την επιβεβλημένη αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, αποτέλεσε
μία καταλυτική χρονιά για τον ταχύτατο Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων που υλοποιούν
δραστηριότητες Ε&Α, αναδεικνύοντάς τον σε μία απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την διατήρηση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων
υιοθέτησε κυρίως στρατηγικές με αναπτυξιακό χαρακτήρα
για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη «η νέα
στατιστική έρευνα του ΕΚΤ εξετάζει την πορεία προς τον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων το
2020. Στην πορεία αυτή, το ΕΚΤ ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος θα συνεχίσει να αποτυπώνει
τις κρίσιμες παραμέτρους του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
και να υποστηρίζει με στοιχεία τις δημόσιες πολιτικές».
Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας (82%)
δηλώνει ότι δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό,
αξιολογώντας τον ως πολύ σημαντική ή σημαντική συνεχή
αναπτυξιακή στρατηγική. H ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για την
πλειονότητα των επιχειρήσεων (πολύ σημαντική στρατηγική
για το 43% και σημαντική στρατηγική για το 41%).

H έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες αφορά όλους τους
τομείς επιχειρηματικής λειτουργίας, και συγκεκριμένα τη
συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41%
των επιχειρήσεων), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών
της επιχείρησης (συστήματα ERP) (32%), την ενίσχυση
της εφοδιαστικής αλυσίδας (27%) και την εφαρμογή συστημάτων CRM (26%). Παράλληλα, πρωτοπόρες ψηφιακές
τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (37%) και του υπολογιστικού νέφους (36%),
αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων. Το 40% του συνόλου των επιχειρήσεων
θεωρεί ως πολύ σημαντική πρακτική για την επέκταση τους
σε νέες αγορές τη λειτουργία ιστότοπου και το 34% των
επιχειρήσεων θεωρεί πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση
με τους πελάτες μέσω των ζωντανών συζητήσεων και κοινωνικών δικτύων. Ακόμα, σε ποσοστό 27% οι επιχειρήσεις
θεωρούν ως πολύ σημαντική στρατηγική την ενίσχυση των
ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας (social media, apps, κ.ά.)
με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας με τους
πελάτες τους.

μέριμνας ή επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις καθυστερήσεις στις εισπράξεις από πελάτες και
τις αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις. Οι επιχειρήσεις
εκτιμούν ότι πολλές από τις νέες ψηφιακές διαδικασίες
που χρησιμοποίησαν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους,
θα παραμείνουν και μετά από την πανδημία, με κυριότερες
την υιοθέτηση (ή ενίσχυση) ψηφιακών μέσων επικοινωνίας
(84%), την υιοθέτηση της τηλεργασίας (60%) και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (44%).
Ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης έτυχε η σειρά μέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων που εφαρμόστηκε σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που
συμμετείχαν στην έρευνα (91%) δήλωσαν ότι είχαν επιτυχή
πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προγράμματα στήριξης
των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ ως πλέον χρήσιμα μέτρα
προτάσσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις
και τις πιστοδοτικές διευκολύνσεις.

Στρατηγικές που ακολούθησαν
οι επιχειρήσεις την περίοδο της
πανδημίας

Στην έρευνα εξετάστηκε και ο βαθμός επιτάχυνσης του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων το 2020,
παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις
που συμμετείχαν τόσο στην παρούσα στατιστική έρευνα του
ΕΚΤ με έτος αναφοράς το 2020, όσο και στην πρώτη έρευνα
της σειράς «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών
επιχειρήσεων, 2016-2018».

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό συνολικά την
επιχειρηματική δραστηριότητα στο 90% των επιχειρήσεων
που υλοποιούν δραστηριότητες Ε&Α στη χώρα μας. Για την
αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η
πλειονότητα των επιχειρήσεων υιοθέτησε κυρίως στρατηγικές με αναπτυξιακό χαρακτήρα και αποτύπωμα. Ως κύριες
στρατηγικές, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν
μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση του προσωπικού τους, 6 στις 10 επιχειρήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση
στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σχεδόν 3 στις 10
επιχειρήσεις άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για
την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις
νέες συνθήκες. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισε
το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αφορούσαν τις
αναγκαστικές απουσίες του προσωπικού λόγω παιδικής

Η ωρίμανση του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

Αξιοσημείωτο είναι το πολύ αυξημένο ποσοστό της χρήσης
ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της επικοινωνίας και
της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης την περίοδο της πανδημίας (48%), σε σχέση με
την τριετία 2016-2018 (38%). Πολύ αυξημένο είναι επίσης
το ποσοστό των επιχειρήσεων (33%) που κατά το 2020
θεωρούν ως πολύ σημαντική πρακτική για την πρόσβαση
στις αγορές την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω
ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας, με το αντίστοιχο ποσοστό
κατά την τριετία 2016-2018 να είναι 20%.
Ο πληθυσμός της νέας έρευνας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αντλήθηκε από τα μητρώα του
ΕΚΤ και περιελάβανε επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλά
καινοτομικά χαρακτηριστικά και έχουν δραστηριότητα Ε&Α
στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από 631 επιχειρήσεις. Το
60% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα είναι
συγκεντρωμένο στην Αττική και ένα μεγάλο ποσοστό (20%)
στη Β. Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (77%) είναι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων
μικρότερο από 250 άτομα.
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AI

Κανόνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη
θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Νέους κανόνες και δράσεις με στόχο να καταστεί η Ευρώπη
παγκόσμιος κόμβος αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επόμενο στάδιο είναι να
η έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη
μέλη ώστε να τεθούν σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ.
Σύμφωνα με την Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της ΕΕ «Η εμπιστοσύνη στην ΤΝ είναι απολύτως
αναγκαία και όχι απλώς ευκταία. Με αυτούς τους κανόνες ορόσημο, η ΕΕ πρωτοστατεί στην ανάπτυξη νέων παγκόσμιων
προτύπων ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε
εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Καθορίζοντας τα
πρότυπα, μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια
τεχνολογία βασιζόμενη σε δεοντολογικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο και να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ παραμένει
ανταγωνιστική καθ’ όλη τη διαδικασία.»
Οι εν λόγω κανόνες ακολουθούν μια προσέγγιση με βάση
τον κίνδυνο:
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Μη αποδεκτός κίνδυνος: τα συστήματα ΤΝ που θεωρείται ότι
συνιστούν σαφή απειλή για την ασφάλεια, τον βιοπορισμό και
τα δικαιώματα των ατόμων θα απαγορεύονται. Εδώ περιλαμβάνονται συστήματα ή εφαρμογές ΤΝ που χειραγωγούν την
ανθρώπινη συμπεριφορά για να παρακάμψουν την ελεύθερη
βούληση των χρηστών / χρηστριών (παραδείγματος χάριν,
παιχνίδια με φωνητικό βοηθό που παροτρύνουν ανηλίκους σε
επικίνδυνη συμπεριφορά) και συστήματα που επιτρέπουν την
«κοινωνική βαθμολόγηση» από τις κυβερνήσεις.
Υψηλός κίνδυνος: στα συστήματα ΤΝ που χαρακτηρίζονται
ως υψηλού κινδύνου περιλαμβάνεται η τεχνολογία ΤΝ που
χρησιμοποιείται: Στις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ.
μεταφορές), τεχνολογία ΤΝ που θα μπορούσε να θέσει σε
κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Στην εκπαίδευση
ή την επαγγελματική κατάρτιση, τεχνολογία ΤΝ που μπορεί
να καθορίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την πορεία
της επαγγελματικής ζωής ενός ατόμου (π.χ. βαθμολόγηση
εξετάσεων).

κίνδυνοι και οι διακρίσεις. Καταγραφή των δραστηριοτήτων
με σκοπό τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποτελεσμάτων. Λεπτομερής τεκμηρίωση που παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τον
σκοπό του ώστε οι αρχές να αξιολογούν τη συμμόρφωσή
του. Σαφείς και επαρκείς πληροφορίες για τον χρήστη /
χρήστρια. Κατάλληλα μέτρα ανθρώπινης εποπτείας για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
Ειδικότερα, όλα τα συστήματα εξ αποστάσεως βιομετρικής
ταυτοποίησης θεωρούνται υψηλού κινδύνου και υπόκεινται
σε αυστηρές απαιτήσεις. Η χρήση τους σε πραγματικό
χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους για σκοπούς
επιβολής του νόμου καταρχήν απαγορεύεται. Οι ελάχιστες
εξαιρέσεις σ’ αυτόν τον κανόνα καθορίζονται και ρυθμίζονται
αυστηρά (για παράδειγμα, όταν είναι απολύτως αναγκαίο
για την αναζήτηση αγνοούμενου παιδιού, για την πρόληψη
συγκεκριμένης και επικείμενης τρομοκρατικής απειλής ή για
τον εντοπισμό, την επισήμανση, την ταυτοποίηση ή τη δίωξη
δράστη ή υπόπτου σοβαρής αξιόποινης πράξης). Η χρήση
αυτή υπόκειται στην έγκριση δικαστικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής και σε κατάλληλους περιορισμούς όσον αφορά το
χρονικό διάστημα, τη γεωγραφική εμβέλεια και τις βάσεις
δεδομένων όπου πραγματοποιείται αναζήτηση.

Στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας των προϊόντων (π.χ.
εφαρμογή ΤΝ σε υποβοηθούμενη από ρομπότ χειρουργική).
Στην απασχόληση, στη διαχείριση εργαζομένων και στην
πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση (π.χ. λογισμικό διαλογής
βιογραφικών σημειωμάτων για διαδικασίες πρόσληψης). Στις
βασικές ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. αξιολόγηση
πιστοληπτικής ικανότητας που στερεί από τους πολίτες τη
δυνατότητα να λαμβάνουν δάνεια). Στην επιβολή του νόμου,
τεχνολογία ΤΝ που μπορεί να παρεμβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών (π.χ. αξιολόγηση της αξιοπιστίας των
αποδεικτικών στοιχείων). Στη διαχείριση της μετανάστευσης,
του ασύλου και των συνοριακών ελέγχων (π.χ. εξακρίβωση
της γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων). Στην απονομή
δικαιοσύνης και στις δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά).
Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου θα υπόκεινται σε αυστηρές υποχρεώσεις προτού επιτραπεί η διάθεσή τους στην
αγορά. Κατάλληλα συστήματα εκτίμησης και μετριασμού
των κινδύνων. Υψηλή ποιότητα των συνόλων δεδομένων
που τροφοδοτούν το σύστημα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι

Περιορισμένος κίνδυνος: δηλαδή συστήματα ΤΝ που υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις διαφάνειας: όταν χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ όπως τα διαλογικά ρομπότ (chatbot),
οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αλληλεπιδρούν
με μηχάνημα, ώστε να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη
απόφαση να συνεχίσουν ή να διακόψουν την αλληλεπίδραση.
Ελάχιστος κίνδυνος: η νομική πρόταση επιτρέπει την ελεύθερη χρήση εφαρμογών όπως βιντεοπαιχνιδιών βασισμένων
στην τεχνητή νοημοσύνη ή φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η συντριπτική πλειονότητα των συστημάτων ΤΝ
εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Το σχέδιο κανονισμού δεν
παρεμβαίνει σε αυτή την κατηγορία, καθώς αυτά τα συστήματα ΤΝ συνεπάγονται μόνο ελάχιστο ή μηδενικό κίνδυνο για
τα δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών.
Όσον αφορά στη διακυβέρνηση, η Επιτροπή προτείνει οι
εθνικές αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς να εποπτεύουν τους νέους κανόνες, ενώ η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης θα διευκολύνει την
εφαρμογή τους και θα προωθήσει την ανάπτυξη προτύπων
για την ΤΝ. Επιπλέον, προτείνονται εθελοντικοί κώδικες
δεοντολογίας για την ΤΝ μη υψηλού κινδύνου, καθώς και
ρυθμιστικά δοκιμαστήρια για τη διευκόλυνση της υπεύθυνης
καινοτομίας.
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OTT

Χαρτογράφηση της χρήσης των
υπηρεσιών over the top από την ΕΕΤΤ


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Πανελλαδική έρευνα καταναλωτών που διενήργησε η
Metron Analysis για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) χαρτογράφησε
τη χρήση των Over the Top Services (ΟΤΤ) -ελληνικά των
επιφυών υπηρεσιών- για παρακολούθηση τηλεοπτικού
περιεχομένου, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και πραγματοποίηση κλήσεων - βιντεοκλήσεων.
Η έρευνα κατέγραψε ότι το 94% όσων διαθέτουν πρόσβαση
στο Internet, κάνουν χρήση ΟΤΤ υπηρεσιών. Από αυτούς
περίπου 6 στους 10 χρησιμοποιούν εφαρμογές παρακολούθησης τηλεοπτικού περιεχομένου (58%), 9 στους 10
εφαρμογές για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (89%) και
(επίσης) 9 στους 10 εφαρμογές για πραγματοποίηση κλήσεων - βιντεοκλήσεων (89%).
Σχεδόν καθολική είναι η διείσδυση των επιφυών υπηρεσιών
στις νεαρότερες ηλικίες (από 16 έως 34 ετών), μικραίνει
στις μεγαλύτερες, ενώ υψηλότερη εμφανίζεται σε νοικοκυριά ανώτερης κοινωνικο - οικονομικής τάξης. Ενδιαφέρον
εύρημα αποτελεί το υψηλό ποσοστό χρήσης ΟΤΤ υπηρεσιών
για πραγματοποίηση κλήσεων - βιντεοκλήσεων στην ηλικιακή ομάδα πληθυσμού άνω των 65 ετών. Αναλυτικότερα,
επί του συνόλου των ερωτώμενων, 8 στους 10 (78%) έχει
προσωπική πρόσβαση στο internet και από αυτούς 9 στους
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10 (94%) είναι χρήστες οποιασδήποτε ΟΤΤ υπηρεσίας (που
αντιστοιχεί στο 73% του συνόλου).
Η συνδυαστική χρήση των τριών ΟΤΤ υπηρεσιών που μελετήθηκαν (τηλεοπτικό περιεχόμενο, γραπτά μηνύματα,
κλήσεις) γίνεται από 1 στους 2 χρήστες internet (55%) και
είναι εντονότερη στις μικρές ηλικίες, αστικά κέντρα, χρήστες ανώτερης κοινωνικής τάξης και πολυμελή νοικοκυριά.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες 65+ ετών εμφανίζουν το υψηλότερο
ποσοστό χρήσης ΟΤΤ υπηρεσιών μόνο για κλήσεις - βιντεοκλήσεις. Ειδικότερα:

Τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω
internet
Επί του συνόλου των ερωτώμενων 5 στους 10 (46%) έχουν
χρησιμοποιήσει ΟΤΤ υπηρεσίες για παρακολούθηση τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω internet εντός του 2020. Κύρια
προτίμηση αποτελεί το Netflix σε ποσοστό 85% και ακολουθούν το ERTflix (26%) και το app της Cosmote (21%). Οι
υπόλοιπες πλατφόρμες που μελετήθηκαν συγκεντρώνουν
ποσοστά από 10% και κάτω. Τα apps των τηλεπικοινωνιακών παρόχων μαζί με το Netflix έχουν και την μεγαλύτερη
καθημερινή χρήση. Η χρήση των Cinobo και ERTflix ξεκίνησε
κυρίως μετά την έλευση του κορωνοϊού. Με την πανδημία
το Netflix απέκτησε τον 1 από τους 4 συνδρομητές του,

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα μεγαλύτερων ηλικιών.
Στις εφαρμογές τηλεοπτικού περιεχομένου, η χρήση φαίνεται πως αγγίζει τις 2,5 ώρες καθημερινά, με εντατικότερους
χρήστες τους νέους 16-34 ετών και τους φοιτητές. Οι
κύριοι λόγοι προτίμησης των εν λόγω εφαρμογών έναντι
άλλων τρόπων παρακολούθησης τηλεοπτικού περιεχομένου, είναι η δυνατότητα παρακολούθησης κατ’ επιλογήν (on
demand), η ποικιλία και η πρωτοτυπία των προσφερόμενων
προγραμμάτων.
Οι έξυπνες τηλεοράσεις (smart TVs) και οι φορητοί υπολογιστές (laptops) αποτελούν για τους περισσότερους το
κύριο μέσο για τη χρήση τέτοιων εφαρμογών, ενώ το 84%
του χρόνου παρακολούθησης πραγματοποιείται με χρήση
της οικιακής σύνδεσης Ιnternet, με πολύ περιορισμένη την
παρακολούθηση εκτός σπιτιού με χρήση δεδομένων. Ως
προς την περιοδικότητα χρήσης, οι νεότεροι φαίνεται να
χρησιμοποιούν περισσότερο τις εν λόγω εφαρμογές την
περίοδο διακοπών, ενώ οι μεγαλύτεροι λιγότερο.

Γραπτά μηνύματα
Στο σύνολο των ερωτώμενων 7 στους 10 (69%) έχουν χρησιμοποιήσει ΟΤΤ υπηρεσίες για αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσα στο 2020. Κύρια προτίμηση είναι το Messenger
του Facebook και το Viber για πάνω από 8 στους 10 χρήστες
τέτοιων ΟΤΤ υπηρεσιών. Ακολουθεί το Instagram Direct
(37%), το WhatsApp (27%) και το Skype (20%).
Η εφαρμογή με την μεγαλύτερη διείσδυση (Messenger στο
Facebook) χρησιμοποιείται και με μεγαλύτερη συχνότητα
σε καθημερινή βάση από ό,τι άλλες, ειδικά για πιο νεαρές
ηλικίες (με αντίστοιχη ένταση χρήσης και για το Instagram
Direct).
Η χρήση υπηρεσιών ΟΤΤ για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων
είναι μεγάλη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μέση χρήση
την αποστολή 150 περίπου μηνυμάτων την εβδομάδα.
Κύρια συσκευή αποτελεί το κινητό τηλέφωνο για όλες τις
ηλικιακές ομάδες, ενώ στο 70% των περιπτώσεων, τα
μηνύματα ανταλλάσσονται με χρήση της οικιακής σύνδεσης
Internet. Εντούτοις, η πλειοψηφία δηλώνει διατεθειμένη να
χρησιμοποιεί τις εφαρμογές αυτές και εκτός σπιτιού, είτε με
αξιοποίηση κοινόχρηστου/δημόσιου wifi (73%) είτε με χρήση
δεδομένων από πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας (65%).

Κλήσεις - βιντεοκλήσεις
Στο σύνολο των ερωτώμενων 7 στους 10 (70%) έχουν χρησιμοποιήσει ΟΤΤ υπηρεσίες για πραγματοποίηση κλήσεων
- βιντεοκλήσεων μέσα στο 2020.

Κύρια προτίμηση είναι το Messenger του Facebook και το
Viber για τουλάχιστον 7 στους 10 χρήστες τέτοιων ΟΤΤ
υπηρεσιών. Ακολουθεί το Skype (32%), το Zoom (21%) και
τα WebEx και WhatsApp (21% για καθένα).
Το WebEx εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινής
χρήσης, προφανώς γιατί χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση.
Η συχνότητα των κλήσεων αυτών είναι 2 με 3 την ημέρα,
με οριακά υψηλότερη χρήση από άνδρες, ελεύθερους
επαγγελματίες, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες. Οι λόγοι
προτίμησης αυτών των εφαρμογών είναι κατά σειρά, η απουσία κόστους, η δυνατότητα μετατροπής σε βιντεοκλήση, η
ευκολία και η ταχύτητα στη χρήση.
Κύριο μέσο αποτελεί και εδώ, το κινητό τηλέφωνο για όλες
τις ηλικιακές ομάδες, ενώ μόλις στο 22% των περιπτώσεων,
γίνεται χρήση των διαθέσιμων data του κινητού με το 78%
να χρησιμοποιεί την οικιακή σύνδεση Internet.
Βασική περίσταση χρήσης των εν λόγω εφαρμογών αναδεικνύονται οι κλήσεις στο εξωτερικό ή σε φίλους και συγγενείς που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα με εκείνον που
πραγματοποιεί την κλήση. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης
(π.χ. μεταφορά στο νοσοκομείο, διακοπή ρεύματος), προτιμάται η κλήση μέσω συμβατικής τηλεφωνίας, ενώ περιορισμένη εμφανίζεται και η αξιοποίηση των εφαρμογών αυτών
σε περιστάσεις καθημερινής επικοινωνίας με υπηρεσίες
ή καταστήματα.
Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο παρακολούθησης της
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την ΕΕΤΤ και πραγματοποιήθηκε το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου
2021, σε δύο φάσεις: τηλεφωνικά σε δείγμα 2.000 ατόμων
και με online συνεντεύξεις σε δείγμα 994 ατόμων, με χρήση
δομημένου ερωτηματολογίου.
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CLOUD

Η Huawei παρουσίασε την πιο
πρόσφατη λύση CloudCampus 3.0

H Huawei κάνει ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά
στη δικτύωση των campus, παρουσιάζοντας την νέα λύση
CloudCampus 3.0 αλλά και μια εκτενή γκάμα προϊόντων
προσαρμοσμένων στις ανάγκες της βιομηχανίας. Αυτή
η λύση βοηθάει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα
δίκτυο campus που διαθέτει πλήρως ασύρματη δικτύωση,
άμεση πρόσβαση στο Cloud για παγκόσμια υποκαταστήματα,
διαχείριση μέσω Cloud σε LAN και WAN και έξυπνες λειτουργίες και συντήρηση (O&M) για χρήστες και εφαρμογές.
Επιπλέον, με αυτή τη λύση, οι επιχειρήσεις σε όλο τον
κόσμο μπορούν να αξιοποιήσουν γρήγορα νέες ευκαιρίες
για ψηφιακό μετασχηματισμό στην εποχή του Cloud.
Καθώς η πανδημία COVID-19 αλλάζει σε βάθος διάφορους
τομείς, ένα νέο κύμα καινοτομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με
στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το
Global Industry Vision (GIV) 2025 της Huawei προβλέπει
ότι θα υπάρχουν 40 δισεκατομμύρια έξυπνες προσωπικές
συσκευές και 100 δισεκατομμύρια παγκόσμιες συνδέσεις
έως το 2025. Τέτοιοι αριθμοί συσκευών θα παρέχουν μαζική
είσοδο δεδομένων και η αξία των δεδομένων θα γίνει ακόμα
πιο σημαντική.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν κεντρικές
υποδομές Cloud και θα μεταφέρουν περισσότερες εφαρ-
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μογές στο Cloud. Ομοίως, η επεξεργασία δεδομένων θα
μεταφερθεί από τους τοπικούς servers στο Cloud. Σύμφωνα
με το Huawei GIV 2025, πάνω από το 85% των εταιρικών
υπηρεσιών θα αναπτυχθούν στο Cloud έως το 2025. Το
δίκτυο -το οποίο είναι μια σημαντική υποδομή που γεφυρώνει συσκευές και Cloud- θα μεταφερθεί από την τοπική
συνδεσιμότητα σε παγκόσμια διασύνδεση με πολλαπλά
υποκαταστήματα και πολλαπλές συνδέσεις Cloud.
Ο Δρ. Li Xing, Πρόεδρος του Campus Network Domain
και του Data Communication Product Line της Huawei,
δήλωσε πως «Το Cloud φέρνει την Pervasive Intelligence
στις επιχειρήσεις, επομένως τα εταιρικά δίκτυα campus
πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Huawei απαντά με τη λύση CloudCampus 3.0, που επιτρέπει
πλήρως ασύρματα, έξυπνα δίκτυα campus στην νέα εποχή
του Cloud».
Συνεχίζοντας ανέφερε «Αυτή η λύση συνδέει τα πάντα και
απελευθερώνει την αξία των δεδομένων. Συνδέει επίσης
χώρους εργασίας και παραγωγής για να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητα και να εμπνεύσει την καινοτομία σε
όλο το εύρος των κλάδων. Ως μια έξυπνη λύση βοηθάει
στη δημιουργία ενός «νευρωνικού» δικτύου που απαιτείται
για έξυπνες αλληλεπιδράσεις». Οι κάτωθι ενέργειες απο-

τελούν μερικές από τις καινοτομίες που κάνουν τη λύση
CloudCampus 3.0 της Huawei να ξεχωρίζει.
Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα
πλήρως ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 6 με μηδενικά τυφλά σημεία
και αδιάκοπη περιαγωγή, η Huawei ανακοίνωσε επτά νέα
προϊόντα στη σειρά προϊόντων της AirEngine Wi-Fi 6. Συγκεκριμένα, τα νέα APs παρέχουν καλύτερο ασύρματο σήμα
σε δωμάτια ξενοδοχείου και φοιτητικά δωμάτια, και τα νέα
AP υψηλής απόδοσης triple-radio εξασφαλίζουν μοναδική
εμπειρία χρήστη χωρίς διακοπές σε πολυσύχναστα μέρη,
όπως αίθουσες διδασκαλίας και στάδια.

για τη δημιουργία ενός έξυπνου WAN υψηλής απόδοσης.
Η Huawei κυκλοφόρησε επίσης την εικονική πύλη SD-WAN
υψηλής απόδοσης -AR1000V- η οποία μπορεί να αναπτυχθεί
με ευελιξία σε δημόσια και ιδιωτικά Clouds. Προς το παρόν,
το AR1000V υποστηρίζει άμεση πρόσβαση σε πέντε κορυφαία δημόσια Clouds, ανοίγοντας το δρόμο για διασυνδέσεις
πολλαπλών Cloud και multi-branch κατ‘ απαίτηση.

Η Huawei δημιούργησε επίσης πέντε νέους multi-GE μεταγωγείς πρόσβασης CloudEngine S, οι οποίοι προσφέρουν
90 W PoE ++ ανά θύρα και υποστηρίζουν ταχύτητες θύρας που καθορίζονται από το λογισμικό χρησιμοποιώντας
άδειες χρήσης (RTU) για να προσαρμόζονται ευέλικτα σε
διαφορετικά σενάρια.

Η Huawei αναβάθμισε επίσης το iMaster NCE-Campus -μια
πλατφόρμα διαχείρισης, ελέγχου και ανάλυσης all-in-oneγια να διευκολύνει την ταχεία και ευέλικτη παροχή υπηρεσιών στο Cloud. Βασισμένο σε Cloud, το αναβαθμισμένο
iMaster NCE-Campus αυτοματοποιεί τη διαμόρφωση και τη
διαχείριση σε WLAN, LAN και WAN. Ειδικότερα, η πλατφόρμα εισάγει την καινοτόμο λειτουργία έξυπνης αναγνώρισης,
η οποία μειώνει το χρόνο μη αυτόματης αναγνώρισης από
ώρες σε λεπτά πριν από την έναρξη λειτουργίας, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους που προκαλούνται από
χειροκίνητα σφάλματα παραμετροποίησης.

Η Huawei παρουσίασε το NetEngine AR8140, μια έξυπνη
πύλη που υποστηρίζεται από SD-WAN, για να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα WAN επόμενης γενιάς
με εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση στο Cloud. Παρέχει απόδοση έως 20 Gbit /s SD-WAN και ενσωματώνει πολλαπλές
τεχνολογίες βελτιστοποίησης WAN που βασίζονται σε
εφαρμογές. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδανικό

Η Huawei ενσωμάτωσε περαιτέρω καινοτομίες στο iMaster
NCE-CampusInsight -ένα έξυπνο σύστημα O&M- για να
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του δικτύου O&M που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες
λόγω της αυξανόμενης κλίμακας δικτύου campus, των
τερματικών ποσοτήτων και του εύρους των υπηρεσιών.
Το iMaster NCE-CampusInsight υποστηρίζει πλέον πληρο-
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φορίες και διασφάλιση εμπειρίας εφαρμογών. Ειδικότερα,
χρησιμοποιεί έξυπνους αλγόριθμους για τον εντοπισμό της
ποιότητας περισσότερων από χίλιων εταιρικών εφαρμογών
σε πραγματικό χρόνο και για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε
λίγα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να
απολαύσουν εμπειρία γραφείου και ψηφιακών λειτουργιών
υψηλής ποιότητας.
Η λύση CloudCampus 3.0 της Huawei είναι η ιδανική επιλογή
για εταιρικά campus. Η Huawei ανακοίνωσε επίσης πολλά
νέα προϊόντα προσαρμοσμένα σε διάφορους τομείς για να
επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Για παράδειγμα, στον τομέα του Διαδικτύου, η Huawei παρουσίασε το αποκλειστικό Wi-Fi 6 CPE, το οποίο επιτρέπει
στον εξοπλισμό παραγωγής να λειτουργεί ασύρματα για
βελτιωμένη ευέλικτη και αποδοτική διαδικασία παραγωγής.
Στον τομέα των μεταφορών, το νέο Wi-Fi 6 AP της Huawei
παρέχει σταθερές και αξιόπιστες μεταφορές που φτάνει
εκατοντάδες Mbps - ακόμα και όταν τα τρένα λειτουργούν
με ταχύτητες 160 km/h. Αυτό διασφαλίζει την απρόσκοπτη
ανάκτηση του συστήματος πληροφοριών επιβατών (PIS).
Στον ενεργειακό τομέα, η Huawei κυκλοφόρησε την πρώτη 5G edge computing IoT gateway της βιομηχανίας που
παρέχει υψηλή ταχύτητα, αξιόπιστη αναστροφή 5G για
παρακολούθηση διανομής ενέργειας, για ανθρακωρυχεία,
πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άλλα απαιτητικά σενάρια.
Σε ό,τι αφορά στις έξυπνες πόλεις, η Huawei ανακοίνωσε
το SmartX, ένα all-in-one σημείο για υποδομή βίντεο που
υποστηρίζει τροφοδοσία ρεύματος και ηλιακή ενέργεια,
καθώς και μπαταρίες λιθίου (οι οποίες παρέχουν εφεδρική
ισχύ σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 ° C έως +
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45 ° C) και εξασφαλίζει υπηρεσίες χωρίς διακοπές ακόμη
και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή και χιόνι.
«Οι επιχειρήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο, προηγμένες πλατφόρμες δικτύωσης που μπορούν να ενισχύσουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα IDC WLAN Maturity Index, μόνο το 24% των ερωτηθέντων διεθνώς δήλωσαν ότι” είναι πολύ ικανοποιημένοι
“με τα ασύρματα δίκτυά τους. Ένα προηγμένο δίκτυο περιλαμβάνει ενοποιημένη διαχείριση σε όλο το LAN, WLAN
και WAN, εργαλεία αυτοματισμού ενισχυμένα από ευφυείς
αλγόριθμους και υποδομές υψηλής απόδοσης όπως Wi-Fi 6
και εναλλαγή Ethernet πολλαπλών gigabit,» δήλωσε ο Rohit
Mehra, Αντιπρόεδρος της IDC, Network Infrastructure. «Η
πλατφόρμα Huawei Campus 3.0 περιλαμβάνει όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά, καθιστώντας την μια ισχυρή πλατφόρμα για
την ενίσχυση των campus του μέλλοντος και της ευρύτερης
ψηφιακής επιχείρησης.»
Με την έλευση της νέας εποχής Cloud, η λύση CloudCampus
3.0 της Huawei και μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων θα
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καταστήσουν τα δίκτυα
campus πιο ισχυρά με πλήρως ασύρματη δικτύωση, ένα
παγκόσμιο δίκτυο, διαχείριση Cloud και έξυπνο O&M. Μέχρι
σήμερα, η λύση CloudCampus της Huawei έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από πελάτες διαφόρων κλάδων σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές, συμβάλλοντας στην
επιχειρηματική τους επιτυχία.
Τα νέα προϊόντα NetEngine AR8000 και NetEngine AR1000V
της Huawei είναι παγκοσμίως διαθέσιμα από τον Μάιο του
2021. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση
e.huawei.com/gr/solutions/business-needs/
enterprise-network/campus-network.
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ΙΝΤΕRNET

Αναβάθμιση του Internet Exchange
από το ΕΔΥΤΕ


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σε λειτουργία τέθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) η νέα πλατφόρμα
του GR-IX::Athens που συνιστά σημαντική αναβάθμιση της
συνολικής λειτουργίας του Διαδικτύου. Μέσω της αναβάθμισης αυτής επιτυγχάνονται περισσότερη διαθεσιμότητα,
μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερες ταχύτητες για
τα συνδεδεμένα μέλη και, κατ’ επέκταση, για τους πολίτες.
Το GR-IX είναι το Ελληνικό Internet Exchange, ένας κόμβος
που δίνει τη δυνατότητα να συνδέονται και επικοινωνούν
μεταξύ τους οι σημαντικότερες και μεγαλύτερες εταιρείες
διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην
Ελλάδα, όπως πάροχοι υπηρεσιών Internet, πάροχοι περιεχομένου, πάροχοι υπηρεσιών cloud κ.λπ. Λειτουργεί ως
«τρίτη έμπιστη οντότητα» και εξασφαλίζει την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.
Πρόκειται για το σημείο επικοινωνίας μεταξύ δύο παρόχων
ώστε να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των συνδρομητών τους. Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή της
πανδημίας το GR-IX, εξυπηρέτησε πλήρως τις αυξημένες
ανάγκες που υπήρξαν για ανταλλαγή IP κίνησης, ιδιαίτερα
και μετά την καθολική υιοθέτηση της εξ’ αποστάσεως
εργασίας και εκπαίδευσης. Στην αρχή της πανδημίας
(Μάρτιος 2020), η κίνηση του GR-IX::Athens ξεπέρασε
τα 153 Gbps, με διαρκώς αυξανόμενη τάση. Πρόσφατα
μάλιστα (Απρίλιος 2020), η κίνηση του GR-IX::Athens
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έφτασε τα 400 Gbps. Το GR-IX είναι μια ουδέτερη και
ανεξάρτητη εθνική υποδομή που εξασφαλίζει την ίδια τη
λειτουργία του Διαδικτύου. H διαχείρισή του γίνεται από
το ΕΔΥΤΕ, φορέα που εποπτεύεται από το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποσκοπεί στην ανταλλαγή
κίνησης διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης
του Ελληνικού Internet. Το GR-IX διαθέτει δύο ανεξάρτητες
νησίδες, με συνολικά 4 POPs και 119 Ports, όπου συνδέονται 53 μέλη στην Αθήνα (GR-IX::Athens) και 21 μέλη στην
Θεσσαλονίκη (GR-IX::Thessaloniki). Η νέα πλατφόρμα του
GR-IX::Athens είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και
όλα τα συνδεδεμένα μέλη έχουν μεταφερθεί σε αυτή,
διαθέτοντας τη δυνατότητα να ανταλλάξουν κίνηση σε
ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες.
Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα βασίζεται σε αρχιτεκτονική
EVPN/VXLAN προσφέροντας έτσι υψηλή διαθεσιμότητα και
χρήση της πλατφόρμας. Τα μέλη του GR-IX, μπορούν να
συνδεθούν σε αυτό με θύρες 1 Gbps, 10 Gbps, 100Gbps,
ή πολλαπλάσια αυτών. Επιπλέον αναβαθμίστηκε η χωρητικότητα διασύνδεσης των PoP του GR-IX::Athens. Αρκετά
από τα συνδεδεμένα μέλη, έχουν ήδη αναβαθμίσει την
χωρητικότητά τους (12 ενεργές 100 Gbps θύρες την
παρούσα στιγμή) στην νέα πλατφόρμα, ενώ ορισμένα άλλα
πρόκειται να το πράξουν τις ερχόμενες εβδομάδες. Η συνολική συνδεδεμένη χωρητικότητα του Exchange σήμερα,
ξεπερνά το 1.7 Tbps.

FIBER

Οπτικές ίνες από τον ΟΤΕ σε 98
δημόσια νοσοκομεία
μέσω της διασύνδεσης των Δημόσιων νοσοκομείων της
χώρας στο δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΥΤΕ.
• Αρχειοθέτηση και ανάκτηση αντιγράφων απεικονιστικών
δεδομένων, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, σε
περιβάλλον cloud με άμεσα οφέλη την εξοικονόμηση
κόστους, την εξασφάλιση διατήρησης δεδομένων και τη
δυνατότητα αποτελεσματικότερης ταξινόμησης (υπηρεσία
Harmoni).


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σε Σύμβαση με τον ΟΤΕ για την παροχή δικτύου οπτικών
ινών σε 98 Δημόσια Νοσοκομεία (μεταξύ αυτών τα μεγάλα
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και δομές υγείας της χώρας
(σε σύνολο 129) προχωρά το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέας
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο ΟΤΕ επελέγη έπειτα από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν και οι υπόλοιποι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που
παρέχουν υπηρεσίες οπτικής ίνας.
Το εν λόγω έργο με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης
οπτικών συνδέσμων για τις Νοσοκομειακές Μονάδες»
(υπηρεσίες υλοποίησης των συνδέσμων οπτικών ινών,
καθώς και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των
συνδέσμων οπτικών ινών και υπηρεσίες συντήρησής τους
για 15 έτη) προϋπολογισμού 928,3 χιλ. ευρώ, αποτελεί
τμήμα ενός μεγαλύτερου, συνολικού προϋπολογισμού 12
εκατ. ευρώ υπό την ονομασία «Μαχάων».
Η υλοποίησή του αναμένεται να διευκολύνει το έργο των
Ιατρών, του Νοσηλευτικού Προσωπικού, των Τεχνολόγων
Ιατρικών Μηχανημάτων, το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό των Νοσοκομείων, καθώς και τους πολίτες που
θα εξυπηρετούνται μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας των νοσοκομείων.
Ανάμεσα στα οφέλη που θα προκύψουν ξεχωρίζουν τα
ακόλουθα:
• Ταχύτητα στην αποθήκευση, πρόσβαση και ανταλλαγή
δεδομένων εντός και εκτός των νοσοκομειακών μονάδων,
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• Παροχή υπηρεσίας Τεχνητής Νοημοσύνης / Βαθιάς Μάθησης για γρήγορη και αξιόπιστη υποβοήθηση διάγνωσης της
νόσου COVID-19 (coronavirus) από ανάλυση δεδομένων
απεικονιστικών εξετάσεων.
• Δωρεάν, ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο με
χρήση της Υπηρεσίας eduroam, μέσω της εγκατάστασης
πολλαπλών σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) για την
κάλυψη των χώρων των Νοσοκομείων.
• Αξιοποίηση των παρεχόμενων υπολογιστών πόρων του
Κέντρου Δεδομένων Υγείας για τη φιλοξενία και την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.
• Επέκταση της υπηρεσίας καταλόγου χρηστών για το προσωπικό κάθε νοσοκομείου και ενσωμάτωσή τους στην
Ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΥΤΕ, για
πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες με ασφάλεια.
• Πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ. Πρόσβαση στην υπηρεσία ασφαλών τηλεδιασκέψεων
e:Presence, με βίντεο υψηλής ανάλυσης.
• Ζωντανή παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων
διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.
Το έργο «Μαχάων» εντάσσεται σε δράσεις του υπουργείου Υγείας που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε
συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ ως φορέα υλοποίησης, με στόχο
τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του τομέα Υγείας και
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ
2014-2020.

www.infocom.gr
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info-κωμ-ικά

Βασίλης Βλάχος

Country Manager,
Greece & Cyprus, Kaspersky
O Βασίλης Βλάχος διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς του marketing
και των πωλήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας. Για περισσότερα από
15 χρόνια κατείχε διαφορετικούς ρόλους στη Microsoft, διευθύνοντας
ομάδες εταιρικών πωλήσεων και ανάπτυξης συνεργατών. Μεταξύ άλλων,
διετέλεσε Small & Medium Business & Distribution Lead, Channel Sales
Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, καθώς επίσης Partner Marketing
& Strategy Lead για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Λόγω των
εξαιρετικών του αποτελεσμάτων στη Microsoft, απέσπασε τις τιμητικές
διακρίσεις Circle of Excellence, EMEA Most Valuable Person, Gold Star
subsidiary Award, μεταξύ άλλων. Από το 2019 εκτελεί χρέη Country
Manager της Kaspersky για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι κάτοχος BSc
in Business Administration και MSc in Marketing & Communication από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης MBA από το Athens
Laboratory of Business Administration (ALBA). Μέσα σε ένα χρόνο, άλλαξαν τα δεδομένα στον τρόπο ζωής και εργασίας, και κατ’ επέκταση στον
τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Με την εδραίωση της απομακρυσμένης
εργασίας, και κατά συνέπεια τη χρήση εταιρικών δεδομένων εκτός του
γραφείου, αυξήθηκαν και οι κίνδυνοι σχετικά με την ασφάλεια τους. Ένα
σπίτι είναι δύσκολο τεχνικά και αδύνατο οικονομικά, να έχει κυβερνοασφάλεια εφάμιλλη με αυτή μίας επιχείρησης. Η Kaspersky έχει αναπτύξει
ποικίλες και ευέλικτες λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε
είδους, μεγέθους και προϋπολογισμού, ενώ η Ελλάδα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κάποιων από αυτές τις λύσεις.
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@insta: Δημοφιλές το Instagram. Τόσο
πολύ, που το Facebook (ιδιοκτήτης της
πλατφόρμας) σχεδιάζει να παρέχει μία έκδοση
της εφαρμογής, ειδικά προσαρμοσμένη
για παιδιά. Οι Αμερικάνοι πάντως δεν το
έχουν πάρει καθόλου ζεστά το θέμα, αφού
υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, ενυπόγραφες
και νομικά κατοχυρωμένες. Μεταξύ άλλων,
βασικό επιχείρημα είναι το άσχημο ιστορικό
που έχει το Facebook με την (μη) προστασία
προσωπικών δεδομένων. Τα υπόλοιπα
αφορούν την αμφίβολη ασφάλεια που μπορούν
να έχουν οι ανήλικοι στα social media.
@conduct: Γνωστό πλέον το πρόβλημα με την
έλλειψη ημιαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο,
το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τις αγορές
πληροφορικής και κινητής, αλλά και αυτή του
gaming. Επίσημα ανακοίνωσε η Sony ότι το
πρόβλημα με την περιορισμένη διαθεσιμότητα
του PS5 θα συνεχιστεί και το 2022. Πρόβλημα
το οποίο εντείνεται από την αυξημένη ζήτηση
για συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας, λόγω του
lockdown.
@gpu: Ανεβαίνει ο πήχης στα mobile chipsets,
και συγκεκριμένα στο κομμάτι των γραφικών.
Ο επόμενος επεξεργαστής της Samsung, ο
Exynos 2200, δεν θα διαθέτει πλέον το Mali
GPU της ARM, αλλά ένα νέο, που θα αναπτύξει
μαζί με την AMD. Η AMD αυτή τη στιγμή
«μοιράζεται» την αγορά των GPU μαζί με την
nVIDIA, χωρίς άλλο ουσιαστικό ανταγωνισμό.
Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις
επιδόσεις αυτού του προϊόντος, αλλά και αν θα
κυκλοφορήσουν mobile games που να μοιάζουν
περισσότερο με τα desktop.
@commercial: Μεγάλο πονοκέφαλο
προκαλεί η Apple στους διαφημιστές, με το
χαρακτηριστικό app tracking transparency που
έφερε στο iOS με την έκδοση 14.5. Το ATT
επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιούν
το tracking στις εφαρμογές, δηλαδή να μην
καταγράφουν τις online κινήσεις τους ώστε να
τους προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις.
Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν, μόλις το 12%
των χρηστών παγκοσμίως, επιλέγουν να
απενεργοποιήσουν το ATT. Πάντως με ενεργό
το ATT, προβάλλονται και πάλι διαφημίσεις,
απλά γενικευμένες, και όχι στοχευμένες.

