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EDITORIAL
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specs στην αιχμή της τεχνολογίας, απίθανες κάμερες και σχεδιασμό
που προκάλεσε αίσθηση, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η οικογένεια P. Οι συσκευές είναι εξαιρετικές και δύσκολα τις αποχωρίζεσαι
αν συμβιώσεις μερικές μέρες μαζί τους. Κάπως έτσι, η Huawei μας
θύμισε ότι είναι ακόμα «εδώ» και παραμένει υπολογίσιμη στην κατηγορία των smartphones, παρ’ ότι εστιάζει σε wearables, υπολογιστές
και ακουστικά το τελευταίο διάστημα. Ο καιρός γαρ εγγύς...
Όσοι έχουν πατήσει (ή είναι κοντά) στα 50, μπορούν να θυμηθούν τα
παιδικά τους χρόνια και τη σχέση τους με το… μαγικό κουτί της τηλεόρασης. Εκεί πίσω στη δεκαετία του ’80 υπήρχαν μόνο τρία κρατικά
κανάλια, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν τα πρώτα δορυφορικά, τα
οποία εκείνη την εποχή ήταν μια… «επανάσταση».

Viva Vivo!
Την περιμέναμε εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, καθυστέρησε λόγω πανδημίας και όπως όλα δείχνουν άξιζε την αναμονή. Αναφερόμαστε, βέβαια, στην επίσημη έλευση της κινέζικης Vivo στην Ελλάδα, κάτι που
νομοτελειακά θα συνέβαινε από τη στιγμή που το brand του ομίλου
BBK αποφάσισε να επεκταθεί στην Ευρώπη και επίσημα.
Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, στις οποίες η Ελλάδα αποτέλεσε
«είσοδο» στη Γηραιά Ήπειρο για ένα κινέζικο brand, η Vivo «πάτησε»
σε πολλές χώρες της Ευρώπης πριν φτάσει και στη δική μας. Μικρή
σημασία έχει αυτό, ωστόσο. Το σημαντικό είναι πώς θα επηρεάσει
την αγορά αυτό το γεγονός και το κατά πόσο θα... ταράξει τα νερά και
θα αλλάξει τις ισορροπίες.
Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Vivo, η οποία κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της κινέζικης αγοράς με πολλά εκατομμύρια χρήστες,
είναι τμήμα του ομίλου BBK Electronics. Αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τις Oppo, OnePlus, Realme και iQOO. Η OnePlus, παρ’ ότι
δημοφιλής στις τάξεις των Ελλήνων power users, δεν έχει πλέον ελληνικό «γραφείο». Η Oppo είναι επίσης ένα από τα brands που καιρό
τώρα περιμένουμε στη χώρα μας, αλλά διαρκώς... τριγυρίζει απ’
έξω. Η iQOO μάλλον απέχει περισσότερο από το να βρεθεί στα καταστήματά μας. Και μετά έχουμε τη Realme, η οποία όχι μόνο... ήρθε,
αλλά τα πάει εξαιρετικά τα τελευταία τρίμηνα, κερδίζοντας διαρκώς
μερίδιο στην entry-level και mid-range αγορά, σε πολλές χώρες της
ηπείρου (και της Ελλάδας).
Οι άνθρωποι της Vivo, που μπήκε δυναμικά, μας διαβεβαίωσαν πως
θα πασχίσουν για το καλύτερο και ότι στόχος τους είναι, τουλάχιστον
για την πρώτη χρονιά, να αποκτήσουν ένα μερίδιο που θα τους βγάλει από την κατηγορία «Άλλοι». Ένα 2-3% θα είναι αρκετό για να τον
πετύχουν και μάλλον θα τα καταφέρουν εύκολα. Από εκεί και πέρα...
προβλέψτε ελεύθερα!
Το πρόσφατο event της Huawei στο κέντρο της Αθήνας θύμισε...
κάτι από τα παλιά, όταν τα λανσαρίσματα των P series phones ήταν
το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για εβδομάδες. Σε μια μίξη tech και
fashion, λοιπόν, είδαμε το P50 Pro αλλά και το “flip” P50 Pocket, με

Στη συνέχεια, η έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και τα πρώτα μη
κρατικά κανάλια, άλλαξαν τις ισορροπίες στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά
και την ελληνική κοινωνία. Οι επιλογές αυξήθηκαν και το τηλεοπτικό
περιεχόμενο άρχισε να εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια βέβαια τόσο σε επίπεδο content, όσο και σε επίπεδο
hardware, η τηλεόραση δεν είναι ένα απλό «κουτί ψυχαγωγίας»,
αλλά το επίκεντρο του έξυπνου διασυνδεδεμένου σπιτιού.
Όλες οι σύγχρονες τηλεοράσεις, έχουν περάσει πλέον στο φάσμα
της «smart» εποχής τους και μάλιστα όχι μόνο απλώς συνδέονται με
το Internet, αλλά διαθέτουν το δικό τους OS και δεκάδες dedicated
εφαρμογές.
Αναμφίβολα, η εμπειρία μας με το μέσο της τηλεόρασης έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία πενταετία, καθώς σε αυτήν τη νέα
εποχή που έχει ήδη ανατείλει για το τηλεοπτικό περιεχόμενο, οι
διαφορετικές streaming πλατφόρμες, οι οποίες προσφέρουν πλήθος on-demand επιλογών κυριαρχούν! Netflix, Paramount+, HBO
Max, Apple TV Disney+, Amazon Prime κ.ά., αλλά και τα «δικά
μας» COSMOTE TV, Vodafone TV, Cinobo, Novaflix, Ertflix και
Ant1+ προσφέρουν on-demand, συνδρομητικές ή ακόμη και free
streaming υπηρεσίες.
Κάθε χρήστης μπορεί να πληρώσει ένα μικρό αντίτιμο σε μηνιαία
βάση (ή ανάλογα με το μοντέλο συνδρομής που έχει επιλέξει) να
απολαύσει αμέτρητα προγράμματα, ταινίες και σειρές, κάνοντας
ένα απλό «πέρασμα» από την αντίστοιχη εφαρμογή που βρίσκεται
εγκατεστημένη στη smart τηλεόρασή του! Όπως μπορείτε λοιπόν να
αντιληφθείτε, ο κόσμος των streaming platforms είναι ιδιαίτερα…
ανταγωνιστικός, καθώς όλοι οι πάροχοι καλούνται να διεκδικήσουν
ένα κομμάτι από μια πίτα που είναι πραγματικά τεράστια. H θετική
πλευρά αυτής της κατάστασης είναι ότι ως τηλεθεατές έχουμε άπειρες
επιλογές, το αρνητικό ότι… με τόσο content δεν μπορείς να παρακολουθείς τα πάντα. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι η μεγάλη μάχη των
streaming platforms μόλις ξεκίνησε!
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Κεραία
Η 4-way ομοιοκατευθυντική κεραία του
MC8020 διαπερνά με άνεση ακόμα και
τοίχους μεγάλου πάχους ώστε να μην
χρειάζεστε powerlines και extenders για
γρήγορο internet σε όλο το χώρο!

Design
Η «καρδιά» του smarthome σας πρέπει
να είναι ένα κόσμημα και ο σχεδιασμός
του 5G router της ZTE είναι ακριβώς
αυτό που πρέπει: Διακριτικός και
elegant!

Τεχνολογία
Η πλατφόρμα της Qualcomm στην οποία
βασίζεται το MC8020 εξασφαλίζει ιδανική
συνεργασία του με έως 128 συσκευές
ταυτόχρονα, σταθερότητα και μέγιστες
ταχύτητες για κάθε σενάριο!

Wireless+wired
Είτε μέσω 4G, είτε μέσω 5G, με τη χρήση
Wi-Fi 6, στα 2,4 ή στα 5 GHz, ή μέσω
Ethernet, το router της ZTE καλύπτει όλες
τις ανάγκες και συσκευές!

• Οι πληροφορίες του άρθρου είναι μόνο για την αναφορά σας. Οι εικόνες είναι για την αναφορά σας μόνο.
Η ZTE επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής προδιαγραφών και παραμέτρων του προϊόντος χωρίς
περαιτέρω ειδοποίηση.
• Οι επιδόσεις της συσκευής επηρεάζονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
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Δ

εκάδες συσκευές πλέον
είναι connected σε
κάθε σπίτι ή εργασιακό
περιβάλλον και όλες
έχουν την ίδια ανάγκη:
Μια σταθερή σύνδεση
στο internet με ελάχιστο delay και σε ορισμένες
περιπτώσεις, άπλετο bandwidth, για video
streaming ή αντίστοιχα tasks. Μεταβαίνοντας
στην wireless εποχή, τα 5G routers όπως το
MC8020 της ZTE αποτελούν την κορυφαία
λύση broadband συνδεσιμότητας για το hightech smarthome/smart office και όχι άδικα! Το
εξελιγμένο router της ZTE έχει διακριτικό αλλά
ελκυστικό σχεδιασμό, με vertical τοποθέτηση
και σε λευκό χρώμα, ταιριάζοντας απόλυτα στο
χώρο σας. Η «μαγεία», όμως, βρίσκεται στο
εσωτερικό του. Μέσα από τα όμορφο κέλυφος
κρύβεται ένα πανίσχυρο chip της Qualcomm
που αναλαμβάνει τη διαχείριση του bandwidth
και συνδυάζεται ιδανικά με την πρώτη 4-way
ομοιοκατευθυντική κεραία της κατηγορίας. Έτσι,
το Wi-Fi σήμερα στα 2,4 και 5 GHz (ταυτόχρονα), με υποστήριξη και του προτύπου Wi-Fi 6,
μπορεί να φθάνει σε κάθε γωνιά του χώρου,
διαπερνώντας ακόμα και μεγάλα δομικά εμπόδια, από δωμάτιο σε δωμάτιο. Το αποτέλεσμα
είναι 15% μεγαλύτερη κάλυψη χώρου, 20%
μεγαλύτερη ταχύτητα και 25% μεγαλύτερο
Wi-Fi forwarding rate, για ταχύτητες έως 1.600
Mbps σε έως και 128 συσκευές ταυτόχρονα!
Το MC8020 χρειάζεται απλώς μια 5G SIM
και μπορεί να παρέχει ταχύτατη σύνδεση στο
διαδίκτυο τόσο ασύρματα, όσο και ενσύρματα,
μέσω των Gigabit LAN θυρών του. Υποστηρίζει
τις τεχνολογίες EasyMesh και Band Steering,
μεταξύ άλλων, ενώ η σύνδεση μπορεί να γίνει
πανεύκολα χωρίς να ψάχνετε... χαρτάκια με
passwords, αρκεί η συσκευή σας να υποστηρίζει NFC. Απλώς πλησιάζετε το smartphone,
το tablet, το laptop σας στο router και μέσα σε
ελάχιστα δευτερόλεπτα θα συνδεθεί στο δίκτυό
του, χωρίς να κάνετε τίποτα περισσότερο! Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων για όλες
τις συνδεδεμένες συσκευές στο MC8020 μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 5.4 Gbps, συνδυάζοντας Ethernet, LTE και dual-band 5G, ελάχιστο latency, υψηλή εμβέλεια και απαράμιλλη
σταθερότητα σύνδεσης, 24/7/365. Το μέλλον
του home internet είναι «εδώ» και ακούει στο
όνομα ZTE MC8020!

HOT SPOT

OnePlus Ace

«Άσσος» στο μανίκι σας!
Με το ολοκαίνουριο OnePlus Ace,
η εταιρεία υπενθυμίζει πως γυρνά
μια νέα σελίδα στην ιστορία της! Το
νέο μοντέλο έρχεται με ένα ελαφρώς
προσαρμοσμένο chipset Dimensity
8100 Max, οθόνη AMOLED 120
Hz και απίστευτα γρήγορη φόρτιση
150 W - δίνοντάς σας τη δυνατότητα
φόρτισης από 0 - 50% σε 5 λεπτά.
Αλλαγές φέρνει το OnePlus Ace και
στην εξωτερική του εμφάνιση, καθώς
διαθέτει μια κεντραρισμένη οπή για την
selfie κάμερα των 16MP. Δεν υπάρχει
ρυθμιστικό ειδοποίησης που αποτελεί
βασικό στοιχείο της εταιρείας από την
έναρξή της. Η οθόνη AMOLED διαθέτει
διαγώνιο 6,7 ιντσών με ανάλυση FHD+
καθώς και τον προαναφερθέντα ρυθμό ανανέωσης. Στο πίσω μέρος υπάρχει μια κύρια κάμερα 50MP με OIS που ενώνεται με ένα εξαιρετικά
ευρυγώνιο αισθητήρα 8MP και μια macro-κάμερα 2MP. Το Dimensity 8100 Max της MediaTek βρίσκεται στα ενδότερα για να προσφέρει την
ισχύ που χρειάζεται και μάλιστα με τη βοήθεια των 8/12 GB RAM και έως 512 GB αποθηκευτικού χώρου, όλα τρέχουν γρήγορα. Τα πάντα
σε αυτό το τηλέφωνο παραμένουν ενεργά χάρη σε μια μπαταρία διπλής κυψέλης 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση SuperVOOC 150 W. Η
OnePlus εφάρμοσε πολλά μέτρα προστασίας της μπαταρίας που ελέγχουν την εκλυόμενη θερμότητα και ισχυρίζεται ότι το τηλέφωνο θα
πρέπει να διατηρήσει πάνω από το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας του μετά από 1.600 πλήρεις κύκλους φόρτισης. Το Android 12
συνυπάρχει μαζί με το ColorOS 12.1 και το OnePlus Ace θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο και μπλε χρώμα.

Samsung Exynos 1280

Mid-range power!

Η Samsung παρουσίασε και επισήμως το chipset Exynos 1280
που βρίσκεταισε ορισμένα από τα πρόσφατα μοντέλα Galaxy A
όπως τα Galaxy A33, Galaxy A53 και Galaxy M33. Πρακτικά, είναι
ένα μικρό chip κατασκευασμένο με την λιθογραφική διαδικασία
EUV 5 nm της Samsung και διαθέτει μια CPU οκτώ πυρήνων που
αποτελείται από δύο πυρήνες ισχυρής απόδοσης Cortex-A78 μαζί
με έξι πυρήνες Cortex-A55 με ακόμη πιο υψηλή απόδοση ενέργειας.
Από πλευράς GPU, το νέο chip έχει την Arm Mali-G68 και υπάρχει
δυνατότητα συνδεσιμότητας sub-6GHz και mmWave 5G. Το νέο SoC
έχει βελτιστοποιηθεί με Fused Multiply-Add (FMA) που προσφέρει
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας. Η ενσωματωμένη μονάδα NPU φέρνει λειτουργίες
AI όπως τμηματοποίηση σκηνής, ανάλυση κίνησης σε πραγματικό
χρόνο και επιτήρηση πολλαπλών αντικειμένων. Επίσης, το νέο
μοντέλο Exynos 1280 μπορεί να διαχειριστεί οθόνες ανάλυσης FHD+
που ανανεώνονται έως και στα 120 Hz. Ο επεξεργαστής σήματος
εικόνας (ISP) υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση έως 108MP και έως
και τρεις πρόσθετες μονάδες 16MP. Η Samsung πρόσθεσε επίσης επεξεργασία εικόνας πολλαπλών καρέ για καθαρότερες εικόνες με
λιγότερο θόρυβο, ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (EIS) καθώς και εγγραφή βίντεο 4K και αναπαραγωγή στα 30 fps. Όσον αφορά
τη συνδεσιμότητα, έχουμε dual-band Wi-Fi 802.11ac MIMO, Bluetooth 5.2 και Quad-constellation GPS/GNSS L1 και L5. Θα δούμε το
Exynos 1280 και σε άλλα mid-rangers της εταιρείας μέσα στο 2022 οπότε... stay tuned!
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BN220

Bluetooth speaker v5.3
CLIP ON headset
Έρχεται με θύρα φόρτισης TYPE C και με το υπερσύγχρονο
Bluetooth v5.3 για να απογειώσει την εμπειρία του
ήχου σας αλλά και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας
κατα περίπου 40%.

TYPE C

Διαθέτει δόνηση-αντικλεπτικό συναγερμό έτσι
ώστε σε περίπτωση που απομακρυνθεί 10 μέτρα απο
την συσκευή με την οποία εί ναι συνδεδεμένο τότε το
bluetooth θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει και να
δονείτε για να σας ειδοποιήσει έγκαιρα. Επίσης με
την λειτουργία της δόνησης δεν θα χάσετε καμία
κλήση ακόμα και αν το κινητό σας βρίσκεται σε
αθόρυβη λειτουγία.
Με το άγγιγμα ενός και μόνο κουμπιού μπορείτε
να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές συνομιλίες,
να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση αλλά και
να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού
που σας κάλεσε.
Το καλώδιο με το συνολικό του μήκος να φτάνει τα
40 εκατοστά είναι πολύ εύκολο στη χρήση, η επαναφορά
του καλωδίου γίνεται απλά με ένα κουμπί και είναι
ταχύτατη χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό του.
Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός απο το clip
για στήριξη σε πουκάμισο-μπλουζάκι, έρχεται επίσης με
υποδοχές για σχοινάκι-λουράκι λαιμού.
Επιπλέον, η λειτουργία power display που διαθέτει
σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το επίπεδο
μπαταρίας του Bluetooth από την οθόνη του κινητού σας.

HOT SPOT

Vivo X Fold
Στην αιχμή της τεχνολογίας!
Κλειστό συνέδριο με λίγους και εκλεκτούς διεξήχθη πριν λίγες μέρες από την Vivo και σε αυτό παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων,το
Vivo X Fold, το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας.
Το Vivo X Fold υιοθετεί μια αναδιπλούμενη προς τα μέσα σχεδίαση. Πίσω διακρίνεται ένα υπο-πλαίσιο σε ορθογώνιο σχήμα
που φιλοξενεί μια κυκλική κάμεραα και άλλους απαραίτητους αισθητήρες όπως και το LED φλας. Το μπροστινό μέρος της
συσκευής διαθέτει μια οπή μαζί με καμπύλες άκρες. Είναι ενδιαφέρον ότι η συσκευή διαθέτει επίσης δύο σαρωτές δακτυλικών
αποτυπωμάτων υπερήχων καθώς και ένα ρυθμιστικό ειδοποίησης στο πλάι. Μια μεγάλη οθόνη E5 LTPO OLED 8.03 ιντσών
βρίσκεται στο Vivo X Fold με UTG που έχει ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, ανάλυση 2K και λόγο διαστάσεων 4:3,5. Η οθόνη
υποστηρίζει επίσης HDR10+ και διαθέτει χρωματική γκάμα DCI P3 113%. Από την άλλη πλευρά, η δευτερεύουσα οθόνη είναι
ένα πάνελ E5 OLED 6,53 ιντσών που έχει ανάλυση Full HD+, ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, υποστήριξη HDR10+, 100% υποστήριξη
χρωματικής γκάμας DCI P3 και αναλογία διαστάσεων 21:9. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone από την κινεζική εταιρεία φέρει
ένα προσαρμοσμένo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SPU και το Adreno 730 για γραφικά. Επιπλέον, το κορυφαίο SoC
ποιότητας συνδυάζεται με εσωτερική μνήμη αποθήκευσης UFS 3.1 και RAM LPDDR5.
Οι διαμορφώσεις αποθήκευσης περιλαμβάνουν 12 GB RAM που συνδυάζονται είτε με 256 GB είτε με 512 GB αποθηκευτικού
χώρου. Το Vivo X Fold θα τρέχει το λειτουργικό σύστημα Android 12 με προσαρμοσμένο UI. Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από μια
μεγάλη μπαταρία 4.600mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση έως 66W και ασύρματη φόρτιση 50W. Η γρήγορη φόρτιση 66 W
μπορεί να φορτίσει πλήρως τη συσκευή σε μόλις 37 λεπτά.
Για τη φωτογραφία, η συσκευή διαθέτει ρύθμιση τετραπλής κάμερας στο πίσω μέρος που περιλαμβάνει φακό Zeiss και επίστρωση
T*. Η κύρια κάμερα φέρει αισθητήρα Samsung GN5 50MP με φακό που διαθέτει διάφραγμα f/1,75 και υποστήριξη OIS. Δίπλα του
ένας εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός με αισθητήρα 48MP, ένας κατακόρυφο φακό 12MP (εστιακή απόσταση 47 mm) και τέλος, ένας
περισκοπικός τηλεφακός 5MP που προσφέρει έως 5x οπτικό ζουμ και έως και 60x ψηφιακό ζουμ. Στο μπροστινό μέρος, η κάμερα
selfie στην εξωτερική και εσωτερική οθόνη είναι ένας αισθητήρας 16MP.

Φόρτιση

Η Vivo συνηθίζει να
προσφέρει υπερταχεία φόρτιση για
τα μοντέλα της και τα
66W του φορτιστή
«γεμίζουν» την
μπαταρία του X Fold
σε 37΄!

Οθόνη

Όπως κάθε foldable του είδους του, έτσι
και το X Fold προσφέρει μια εξωτερική
«παραδοσιακή» οθόνη με μια τεράστια,
αναδιπλούμενη, «τετράγωνη» οθόνη
στο εσωτερικό του, με διαγώνιο 8»!
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PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

MOTOROLA
EDGE 30

ΟΘΟΝΗ
6,5” AMOLED, 1080x2400
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 778G+
CAMERA
50+50+2MP triple camera,
32MP selfie
RAM
8GB
STORAGE
128-256GB
OS
Android 12
TIMH
€499 (εκτιμώμενη)

να νέο premium mid-ranger παρουσίασε η Motorola, ονόματι
Edge 30, με εντυπωσιακά specs
και δελεαστική τιμή! Το μοντέλο
vanilla διαθέτει οθόνη 6,5” FHD+ AMOLED,
ελαφρώς μικρότερη από την οθόνη 6,7” FHD+
της παραλλαγής Pro. Ωστόσο, εξακολουθεί να
είναι ένα πάνελ 10-bit με HDR10+ και ρυθμό
ανανέωσης 144 Hz και επιπλέον έχετε στερεοφωνικά ηχεία με Dolby Atmos. Το Edge 30
τροφοδοτείται από τον Snapdragon 778G+,
μια υπερχρονισμένη έκδοση της δημοφιλούς
απλής έκδοσης 778G που προσφέρει αύξηση επιδόσεων κατά 20% με την GPU Adreno
642L. Σε αυτό το τηλέφωνο θα υπάρξει επιλογή RAM 8 GB και 128 GB ή 256 GB αποθηκευτικού χώρου (χωρίς επέκταση). Από θέμα
λογισμικού, προτιμήθηκε το Android 12 με
ορισμένες «πινελιές» της Motorola.
Προχωρώντας στις κάμερες, το τηλέφωνο διαθέτει μια κύρια μονάδα 50 MP, με αυτόματη
εστίαση All-Pixel και OIS. Δίπλα του υπάρχει
μια ultrawide κάμερα 50MP (118°) που λει-

Έ

STRONG

POINT
Οθόνη

Το AMOLED panel των 10-bits με
HDR10+ και 144Hz refresh rate
συνεισφέρει στον multimedia
χαρακτήρα της συσκευής και κάνει τη
χρήση απολαυστική!
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τουργεί και ως macro κάμερα. Τόσο η κύρια
όσο και η ultrawide κάμερα μπορούν να εγγράψουν βίντεο 4K στα 30 fps και 1080p έως
και 60 fps. Ωστόσο, δεν υπάρχει τηλεφακός
όπως στο Edge 20. Αντίθετα, η τελευταία κάμερα στο πίσω μέρος είναι ένας αισθητήρας
βάθους 2 MP. Συνεχίζοντας στο μπροστινό
μέρος, υπάρχει μια selfie κάμερα 32 MP (με
δυνατότητα pixel binning). Αισθητά μειωμένες
είναι οι συνολικές διαστάσεις του Edge 30 έναντι του μοντέλου Pro, επομένως η μπαταρία
του δεν είναι τόσο μεγάλη, έχει χωρητικότητα
4.020 mAh και προσφέρει αυτονομία έως 1,5
ημέρα. Τα καλά νέα εδώ είναι πως στο κουτί
έχει προστεθεί και φορτιστής TurboPower των
33W. Aξιοπρεπέστατο είναι και το πακέτο συνδεσιμότητας του. Διαθέτει υποδοχή διπλής
SIM και συνδεσιμότητα 5G (sub-6 GHz). Η
εταιρεία διαφημίζει το νέο της μονέλο ως το
λεπτότερο τηλέφωνο 5G στα 6,79 mm. Υπάρχει βασική αντοχή στη σκόνη και στο νερό με
βαθμονόμηση IP52. Τέλος, υπάρχει Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.2 και NFC.

Οι νέες θήκες της Speck για iPhone 13
Οι νέες θήκες της Speck που, για μία
ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι
slim, αλλά άκρως προστατευτικές,
dual-layer θήκες Presidio, 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.

Full συμβατότητα
με αξεσουάρ
MagSafe

Aντιμικροβιακή
προστασία

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

H Speck διαθέτει και
θήκες που είναι πλήρως
συμβατές με την
τεχνολογία MagSafe.
Οι ειδικοί ενσωματωμένοι
μαγνήτες που φέρουν
οι θήκες της Speck
διακρίνονται για την
αξιοπιστία και την
υψηλή τους ποιότητα και
δουλεύουν στην εντέλεια
με όλα τα Apple-based
MagSafe αξεσουάρ!

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
θήκες Speck 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

MOTOROLA MOTO G
STYLUS 5G (2022)

ΟΘΟΝΗ
6,8” IPS, 1080x2460 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 695
CAMERA
50+8+2MP triple camera, 16MP
selfie
RAM
8GB
STORAGE
256GB
OS
Android 12
TIMH
€499 (εκτιμώμενη)

MOTO…

NOTE!
STRONG

POINT
Stylus

H Motorola πιστεύει ακόμα στις
δυνατότητες ενός stylus και το νέο
της, ομώνυμο Moto G μοντέλο το
αποδεικνύει, προς τέρψιν των χρηστών
που λατρεύουν τα “notes”!

ε ανανέωση των βασικών της συσκευών προέβη η Motorola και
έτσι γνωρίσαμε το νέο Moto G
Stylus 5G (2022). Πρακτικά αποτελεί τον διάδοχο του Moto G Stylus 5G που
παρουσιάστηκε μέσα στο 2021, με βελτιώσεις
σε ορισμένα σημεία. Αυτό το smartphone
χρησιμοποιεί μια οθόνη LCD 6,8 ιντσών ανάλυσης FHD+, υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης
έως 120 Hz και διαθέτει το Snapdragon 695
SoC σε συνδυασμό με 8 GB RAM και 256
GB αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος μπορεί να
επεκταθεί έως και 1 TB μέσω κάρτας microSD.
Από την πλευρά του λογισμικού, υπάρχει το
Android 12 με το My UX. Για φωτογραφικές
λήψεις, επιλέχθηκε η τοποθέτηση μιας κύριας κάμερας 50MP (με OIS) στο πίσω μέρος,
που ενώνεται με μονάδες 8MP ultrawide και
αισθητήρας βάθους 2MP. Υπάρχει μια μονάδα
16MP στο μπροστινό μέρος για selfies και
βιντεοκλήσεις. Όπως φαίνεται από το όνομα, το Moto G Stylus 5G (2022) διαθέτει

Σ
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ενσωματωμένη γραφίδα που σας επιτρέπει
να σημειώνετε γρήγορα το οτιδήποτε θέλετε, να δημιουργείτε λεζάντες, να σχεδιάζετε
σκίτσα και να επεξεργάζεστε φωτογραφίες
στο τηλέφωνο. Το Moto G Stylus 5G (2022)
συνοδεύεται επίσης από την εφαρμογή Moto
Note, η οποία διευκολύνει τη γρήγορη σύνταξη, καθώς σας επιτρέπει να ξεκινήσετε να
γράφετε χωρίς να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Moto G
Stylus 5G (2022) περιλαμβάνουν σαρωτή
δακτυλικών αποτυπωμάτων τοποθετημένο
στο πλάι, υδατοαπωθητικό σχεδιασμό, υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, θύρα USB-C
και NFC. Το smartphone διαθέτει μπαταρία
5.000 mAh με υποστήριξη TurboPower 10
και Quick Charge 3.0. Ως προς τις διαστάσεις και τα λοιπά του εξωτερικά γνωρίσματα,
το Motorola Moto G Stylus 5G (2022) έχει
πάχος 9,3 mm, βάρος 215 γραμμάρια και
διατίθεται σε δύο χρωματικές επιλογές: Steel
Blue και Seafoam Green.
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PREVIEW

POCO F4 GT
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,67” AMOLED, 1080x2400
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
CAMERA
64+8+2MP triple camera, 20MP
selfie
RAM
8-12GB
STORAGE
128-256GB
OS
Android 12
TIMH
€799 (εκτιμώμενη)

ια νέα γενιά της σειράς Poco F είναι
εδώ και αναφερόμαστε στο Poco
F4 GT! Επιστρέφει στις… καλές
συνήθειες η Poco με τη χρήση
ενός κορυφαίου chipset, του Snapdragon 8
Gen 1, ενώ επιλέγει και την ύψιστη ταχύτητα
φόρτισης για να μην υπάρχουν περιθώρια για
«παράπονα»... Το ισχυρό chipset ψύχεται με
την τεχνολογία LiquidCool 3.0. Οι δύο θάλαμοι
ψύξης είναι 170% μεγαλύτεροι από αυτούς στο
εσωτερικό του F3 GT. Όλη η δύναμη του νέου επεξεργαστή έχει συνδυαστεί με την GPU Adreno
730 (50% ταχύτερη από την προηγούμενη
γενιά) που εξασφαλίζει μια άριστη συνεργασία
με την επίπεδη οθόνη AMOLED 6,67 ιντσών.
Πρόκειται για ένα πάνελ 10 bit με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και μείωση φωτεινότητας PWM
υψηλής συχνότητας. Η οθόνη έχει ρυθμό δειγματοληψίας αφής 480 Hz (αισθητή διαφορά
από τα 360 Hz του F3, ταιριάζει περισσότερο
με το F3 GT). Όπως το προηγούμενο μοντέλο
GT, έτσι και αυτό έχει έντονο «ενδιαφέρον» για
τα παιχνίδια, επομένως παρέχει πρόσθετους
ελέγχους με τη μορφή ειδικών κουμπιών. Έχουν
δοκιμαστεί σε 100+ δημοφιλή παιχνίδια, αλλά
μπορούν να χρησιμεύσουν και ως συντομεύσεις
για κανονική χρήση (π.χ. εκκίνηση της κάμερας).
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STRONG

POINT
Επιδόσεις

Η οθόνη «τρέχει» με πολλά Hz αλλά
το ίδιο και το Snapdragon 8 Gen 1
chipset, το οποίο ψύχεται εξαιρετικά
αποτελεσματικά για να αποδίδει στο
100% διαρκώς!
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Το Poco F4 GT φέρει την ταχύτερη λύση φόρτισης μέχρι σήμερα με το σύστημα HyperCharge
των 120W. Η μπαταρία των 4.700 mAh του
τηλεφώνου μπορεί να γεμίσει στο 100% σε
17 λεπτά όταν βιάζεστε και θέλετε επάρκεια.
Υπάρχει μια άλλη λειτουργία που επιτρέπει
τη φόρτιση ενώ παίζετε και παράγει λιγότερη
θερμότητα, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά
γρήγορη με το 0-100% να γίνεται σε 27 λεπτά. Επίσης, η Poco περιλαμβάνει ένα γωνιακό
καλώδιο USB-C, το οποίο είναι πιο άνετο στη
χρήση ενώ κρατάτε το τηλέφωνο οριζόντια.
Από άποψη φωτογραφικών ικανοτήτων, το
F4 GT είναι εξοπλισμένο με δύο αισθητήρες
εικόνας Sony, έναν αισθητήρας IMX686, έναν αισθητήρα 64 MP 1/1,73″ (0,8 μm εγγενή
pixel, 1,6 μm με binning) και διάφραγμα φακού
f/1,9. Επίσης, υπάρχει μια εξαιρετικά ευρεία
κάμερα 8 MP (120° , f/2.2) και κάμερα macro
2 MP. Ο δεύτερος αισθητήρας της Sony είναι
ο IMX596 των 20MP μέσα στην κάμερα selfie
που έχει προσαρμοστεί σε μια μικρή οπή. Παρεμπιπτόντως, το πίσω μέρος διαθέτει οπίσθιο
φωτισμό RGB, ο οποίος χρησιμοποιείται για
ειδοποιήσεις, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας και
(φυσικά) κάποια πολύχρωμη προβολή όταν
παίζετε παιχνίδια.

Αναβάθμισε την ακουστική σου εμπειρία με τα καινούργια ενσύρματα ακουστικά
NSP, ULTRA BASS HN30. Σύνδεσέ τα με την αγαπημένη σου συσκευή με τυπικό
βύσμα jack 3.5mm και μήκος καλωδίου 1.2 μέτρα, απόλαυσε μουσική με τα
δυναμικά ηχεία 13mm, ενώ μπορείς να απαντήσεις σε κλήσεις και να μιλήσεις με
το inline controller που βρίσκεται στο καλώδιο των ακουστικών.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
για μεγαλύτερη αντοχή
και με εργονομικό
σχεδιασμό για ατελείωτες
ώρες ακρόασης χωρίς
κούραση για τα αυτία

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΗΧΕΙΑ 13mm
για βαθία μπάσα και
καθαρά πρίμα έτσι ώστε
να απολαμβάνεις την
μουσική που σε εκφράζει

ΕΝΙΣΧΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ

υψηλών προδιαγραφών
στο καλώδιο για
μεγαλύτερη αντοχή στη
συχνή χρήση και στις
φθρορές

αύξηση έντασης
πολυλειτουργικό κουμπί
για διαχείριση κλήσεων
και μουσικής
μείωση έντασης

ΗΝ30
ULTRA BASS

PREVIEW

VIVO X80 PRO
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,78” LTPO3 AMOLED,
1440x3200 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
CAMERA
50+8+12+48MP quad camera,
32MP selfie
RAM
8-12GB
STORAGE
128-256-512GB
OS
Android 12
TIMH
€899 (εκτιμώμενη)

Vivo τάσσεται υπέρ της τακτικής
πολλών κατασκευαστών και έτσι
θέλησε να φανερώσει το καινούργιο X80 Pro σε δύο εκδόσεις: μια
με Snapdragon 8 Gen 1 και μια επιλογή με SoC
Dimensity 9000. Η μεγάλη οθόνη 6,78 ιντσών
χρησιμοποιεί πάνελ E5 LTPO2 AMOLED της
Samsung με ανάλυση QHD+ και ρυθμίσεις ρυθμού ανανέωσης που κυμαίνονται μεταξύ 1Hz και
120Hz. Είναι ενδιαφέρον ότι το X80 Pro διαθέτει
και συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων υπερήχων κάτω από την οθόνη με 38,7%
μεγαλύτερη περιοχή αναγνώρισης. Στο τμήμα
κάμερας, η συσκευή έχει τέσσερις αισθητήρες
στην πλάτη και η εταιρεία χρησιμοποίησε μια
προσαρμοσμένη συσκευή απεικόνισης ISOCELL
GNV 50MP 1/1,3’’ της Samsung. Ο αισθητήρας
συνδυάζεται με σταθεροποιημένα οπτικά στοιχεία και φωτεινό διάφραγμα f/1.57. Η μονάδα
υποστηρίζεται επίσης από τεχνολογία AF laser
και Pixel Shift. Υπάρχει κάμερα με ζουμ 2x που
χρησιμοποιεί αισθητήρα 12MP Sony IMX663
1/2’’ με pixels 1,22 μm και φακό f/1,85, υποστηριζόμενο από OIS τύπου gimbal. O τηλεφακός

H

STRONG

POINT
Κάμερα

Αμέτρητα τα... Megapixels της
οπίσθιας κάμερας του Vivo X80 Pro
που περιλαμβάνει δύο τηλεφακούς,
ultrawide φακό και gimbal OIS στον
κύριο αισθητήρα!
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5x χρησιμοποιεί έναν οπτικά σταθεροποιημένο
αισθητήρα 8MP με διάφραγμα f/3.4 και στο ακούγεται πανομοιότυπο με αυτό που είχε το X70
Pro. Ο υπερ-ευρυγώνιος φακός είναι ένας αισθητήρας Sony IMX598 48MP μεγέθους 1/2,0’’.
Όλες οι κάμερες φέρουν στοιχεία φακού Zeiss
T, όπως η σειρά vivo X70 και χρησιμοποιούν το
αναβαθμισμένο chip ISP vivo V1+ για βελτιωμένη φωτογραφία σε χαμηλό φωτισμό. Η selfie
κάμερα βρίσκεται μέσα σε οπή μικρού μεγέθους
στο μπροστινό μέρος και διαθέτει αισθητήρα
32MP 1/2,8’’ και φακό f/2,5. Το τηλέφωνο αντλεί ενέργεια από την μπαταρία των 4.700 mAh
που υποστηρίζει την ολοκαίνουργια ενσύρματη
γρήγορη φόρτιση 80W της vivo, η οποία αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με πέρυσι.
Η ασύρματη γρήγορη φόρτιση των 50W είναι
ακόμα διαθέσιμη και το νέο τηλέφωνο μπορεί
να φορτίσει άλλες συσκευές τόσο ενσύρματα
όσο και ασύρματα. Το νέο smartphone θα είναι
διαθέσιμο σε τρία χρώματα: μαύρο, πορτοκαλί
και πράσινο. Ανάλογα με το χρώμα, παίρνετε
γυαλί AG, vegan δέρμα ή κεραμική πλάτη,
αντίστοιχα.

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

REVIEW

HUAWEI NOVA 9 SE
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,78” IPS, 1080x2388
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 680
4G
CAMERA
108+8+2+2MP quad camera,
16 MP selfie
RAM
8GB
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€349

ΠΑΝΈΜΟΡΦΟ
ΚΑΙ...

«ΠΑΝΈΞΥΠΝΟ»!
ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ!

STRONG

POINT
Κάμερα

Ως συνήθως, η Huawei δίνει πολύ
μεγάλο βάρος στις φωτογραφικές
και βιντεοληπτικές δυνατότητες, με
το Nova 9 SE να είναι ιδανικό για τους
δημιουργικούς χρήστες!

Huawei στα τέλη Οκτωβρίου μας σύστησε στο Nova 9,
ένα πανίσχυρο mid-ranger,
το οποίο σχεδιάστηκε για να
καλύπτει τις ανάγκες όλων
των users που τους αρέσει η δημιουργία που
πηγάζει από το content creation. Πρόσφατα,
η εταιρεία θέλησε να επεκτείνει τη σειρά Nova
9, με την κυκλοφορία μιας SE πιο προσιτής
οικονομικά έκδοσης. Για να το δούμε!

Η

Κατασκευή και εμφάνιση
Το Nova 9 SE αμέσως ξεχωρίζει για το εξωτερικό design του, καθώς αν μη τι άλλο διαθέτει
έναν αρκετά sleek σχεδιασμό.
Με το πάχος του να ανέρχεται μόλις στα
7.7mm και το βάρος του να αγγίζει τα 191
γραμμάρια, οι διαστάσεις του παίζουν στα
164.6 x 75.6 x 7.9mm. Η ποιοτική κατασκευή,
η οποία συνενώνει το μεταλλικό frame με το
γυαλί, αποτελεί δείγμα του premium προσανατολισμού που διαθέτει η συσκευή, παρόλο
που παίζει στα χαμηλά tiers της mid-range
κατηγορίας.
Μάλιστα, η Huawei έχει επενδύσει και στη
ανθεκτικότητα του Nova 9 SE, προσθέτοντας
τεχνικές nano-coating και dual-film επίστρωση που αυξάνουν κατακόρυφα την αντοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το back plate διαθέτει
μια ιριδίζουσα λεία επιφάνεια, στην οποία
όμως μένουν τα σημάδια των «δαχτυλιών».
Διαθέτοντας σχεδόν το ίδιο design με το…
«μεγαλύτερο» αδελφάκι του, στο back plate
δεσπόζει ένα επιβλητικό τετραπλό camera
setup που ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Nova Halo (όπως την αποκαλεί η
Huawei) και η οποία απεικονίζει δύο πλανήτες, οι οποίες τείνουν να αγκαλιάζονται στο
άπειρο.

Hardware, software
και δυνατότητες
Προχωρώντας στο display, εδώ η Huawei
δεν «τσιγκουνεύτηκε» καθόλου, επιλέγοντας
για το Nova 9 SE, IPS LCD display FHD+ στις
6.78 ίντσες (1088 x 2388 pixels), με refresh
rate στα 90Hz. Επιπλέον, η πρόταση της
Huawei έρχεται με 89.5% screen-to-body
ratio και touch sampling rate στα 270Hz για
ακόμη καλύτερη απόκριση. Το Nova 9 SE
μπορεί να μην είναι η πιο γρήγορη συσκευή
της αγοράς, ωστόσο το octa-core chipset, το
οποίο δεν είναι άλλο από ένα «δοκιμασμένο»
Snapdragon 680 κάνει εξαιρετικά τη δουλειά
του, σηκώνοντας και τα πιο απαιτητικά tasks.
Συνοδεύεται από μία Adreno 610 GPU, η
οποία αναλαμβάνει τα visuals, ενώ η μνήμη
της συσκευής ανέρχεται στα 8GΒ. Τέλος, σε
ότι έχει να κάνει με τις επιλογές στο storage εδώ πρόκειται να βρείτε δύο εκδόσεις στα 128
και 256GB, αν και η δυνατότητα για microSD
card λύνει τα προβλήματα χώρου. Επιπλέον,

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
HUAWEI FREEBUDS PRO
Χάρη στις προηγμένες δυνατότητές του το Huawei Watch
GT3 συνδυάζεται ιδανικά με το Nova 9 SE, για να έχετε
τα πάντα στο καρπό του χεριού σας χωρίς να βγάλετε το
κινητό από την τσέπη!
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02
σε επίπεδο συνδεσιμότητας το Nova 9 SE
προσφέρει σχεδόν τα πάντα, καθώς υποστηρίζει: Wi-Fi 802.11 a/b/g//n/ac, dual-band,
Wi-Fi Direct, Hotspot, GPS, Blutooth 5.0 και
NFC. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσκευή δεν
υποστηρίζει 5G.

Κάμερα και αυτονομία
Φυσικά, η Huawei τηρώντας την παράδοση
δεν θα μπορούσε παρά να δώσει βαρύτητα
και στο camera setup. Διαθέτει main sensor
στα 108MP, f/1.9, 1/1.52”, 0.7μm, PDAF,
αλλά και έναν ultra-wide sensor. Οι παραπάνω δύο επιλογές συμπληρώνονται από
μια macro cam στα 2MP και μια depth cam
επίσης στα 2MP (και οι δύο φακοί έρχονται
με διάφραγμα στα f/2.4).
Πέραν του hardware, αξίζει αν σημειωθεί πως
οι ειδικοί software αλγόριθμοι που φέρει το
Nova 9 SE μπορούν να βελτιώσουν σε τεράστιο βαθμό το φωτογραφικό αποτέλεσμα με
διάφορα beautification filters, ένα σούπερ
δυνατό Night Shot Mode (για αψεγάδιαστες

νυχτερινές λήψεις) και άλλου είδους επεμβάσεις προγραμματιστικού τύπου τόσο στο
photo shooting, όσο και στο video recording.
Τέλος, οι δημιουργοί του Nova 9 SE φρόντισαν και την selfie camera, η οποία προσφέρει
ποιοτικό φωτογραφικό αποτέλεσμα. Ολοκληρώνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην
αναφερθούμε και στον νευραλγικό τομέα της
αυτονομίας, με την πρόταση της Huawei να
τα πηγαίνει αρκετά ικανοποιητικά. Με χωρητικότητα στα 4000mAh και δυνατότητες για
fast-charging στα 66W, μπορεί να γεμίσει στο
75% μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

03

Στο back plate δεσπόζει ένα
επιβλητικό τετραπλό camera
setup που ακολουθεί τη
σχεδιαστική φιλοσοφία του Nova
Halo, σαν δύο πλανήτες που
τείνουν να αγκαλιάζονται στο
άπειρο!

Oι software αλγόριθμοι που
φέρει το Nova 9 SE μπορούν
να βελτιώσουν σε τεράστιο
βαθμό το φωτογραφικό
αποτέλεσμα,όσο και στο video
recording!

Με χωρητικότητα 4000mAh
και fast-charging στα 66W, η
μπαταρία του Nova 9 SE μπορεί
να γεμίσει στο 75% μέσα σε μόλις
20 λεπτά!

Συμπέρασμα
To Nova 9 SE είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα
(Crystal blue, Pearl white και Midnight black)
και αναμφίβολα με την τιμή του να φλερτάρει στα 350 ευρώ, μπορείτε να αποκτήσετε
εύκολα ένα «πολυεργαλείο» δημιουργικότητας και άκρως ικανοποιητικού performance,
χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσετε για την
αγορά του μια μικρή περιουσία.
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Το Huawei Nova 9 SE είναι το ιδανικό midranger για όσους επιζητούν επιδόσεις, εμφάνιση και εξαιρετικές κάμερες αλλά και μια
“smooth” εμπειρία χρήσης!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.5/10

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” Super AMOLED,
1080x2400 pixels
CPU
Exynos 1280
CAMERA
64+12+5+5MP quad camera,
32 MP selfie
RAM
6-8GB
STORAGE
128-256GB, microSD
OS
Android 12
TIMH
Από €479

MID-RANGE…

ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ!

SAMSUNG
GALAXY A53 5G
Samsung μπορεί να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας όταν κυκλοφορεί τη νέα
premium ναυαρχίδα της μέσω
της γνωστής σειράς S, όμως εδώ και καιρό
ποντάρει πάρα πολλά στις συσκευές που ανήκουν στη σειρά Α. To Α53 που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε επιχειρεί να βαδίσει
στην ίδια φιλοσοφία με τον προκάτοχο του...

Η

Κατασκευή και εμφάνιση
Το ματ φινίρισμα στο πίσω μέρος, συνδυασμένο με τη λογική του contour cut design
της κάμερας, απεικονίζει μια ομοιομορφία
και σοβαρότητα, ενώ η επιλογή των παστέλ
χρωμάτων σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη. Οι διαστάσεις του είναι στα 159.9 x 75.1
x 8.4mm, με την Samsung να έχει εστιάσει
σε πιο λεπτά bezels, γεγονός που επιτρέπει
καλύτερο screen-to-body ratio αρά και καλύτερη κάλυψη της οθόνης. Η συσκευή ζυγίζει
189 γραμμάρια. Παράλληλα, είναι αρκετά
άνετη και στο χέρι, ενώ όλα τα λεφτά είναι
το εξαιρετικό φινίρισμα της στο back plate,
με την πίσω επιφάνεια να μεταδίδει μια εξαιρετικά απαλή αίσθηση. Ένα από τα ατού του
A53 5G είναι ότι διαθέτει πιστοποίηση IP67,
πράγμα που σημαίνει οτι μπορεί να αντέξει
κάτω από το νερό για 30 λεπτά. Η συσκευή
διαθέτει και under-display fingerprint reader
στο κάτω μέρος.

ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ!

Hardware, software
και δυνατότητες
To Super AMOLED display στις 6.5 ίντσες με
variable refresh rate στα 120Hz, 20:9 aspect
ratio και ανάλυση 1080x2400 pixels πετυχαίνει ιδιαιτέρως εντυπωσιακά αποτελέσματα.

STRONG

POINT
Κάμερα

Οι επιδόσεις της συσκευής είναι πολύ
καλές αλλά η κάμερα ξεχωρίζει, κυρίως χάρη στο OIS και τον εξαιρετικό
64MP κύριο αισθητήρα της, αλλά και
την 32MP selfie!

800nits φωτεινότητα και 405ppi πυκνότητα
στα pixels. Το οπτικό αποτέλεσμα αν μη τι άλλο
διακρίνεται για τα υψηλά στάνταρ ποιότητας
που προσφέρει και τον θερμό τρόπο με τον
οποίο απεικονίζει το περιεχόμενο.
Το Galaxy A53 5G είναι εξοπλισμένο με το
Exynos 1280 chipset, το οποίο αποτελεί μια
ακόμη «homemade» πρόταση από την κορεατική εταιρεία, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την
επιλογή της Qualcomm (Snapdragon 778G)
που υπήρχε στο περσινό A52s 5G. Τον τομέα
των γραφικών αναλαμβάνει μια GPU της Mali
(G68), ενώ η Samsung κυκλοφορεί το Α53
σε διαφορετικές εκδόσεις σε ότι έχει να κάνει
με τη μνήμη, καθώς στην ελληνική αγορά
υπάρχουν versions με 6GB και 8GB RAM,
ενώ αποθηκευτικός χώρος παίζει στα 128 ή
στα 256GB (με δυνατότητα επέκτασης μέσω
microSD). O δε συνδυασμός Android 12 με το
One UI 4.1 της Samsung παρέχει ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά και
ευελιξίας προσφέροντας αρκετές δυνατότητες
παραμετροποίησης.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
SAMSUNG GALAXY BUDS PRO
Τα true wireless ακουστικά της Samsung προσφέρουν
κορυφαίο noise cancellation και θα σας «ταξιδέψουν» με
τον ήχο που προσφέρουν, μακριά από το «θόρυβο» του
περιβάλλοντος!
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Κάμερα και αυτονομία
Tο A53 προφέρει ένα αξιόλογο camera setup
με main sensor στα 64MP (f/1.8, 26mm,
1/1.7X» με PDAF και OIS), Ultra wide angle
φακός στα 12MP (f/2.2), Macro cam στα 5MP
(f/2.4) και τέλος ένας depth sensor στα 5MP
(f/2.4), το A53 5G σίγουρα μπορεί να καλύψει
ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του
content creation. Το δε Bright Night mode, το
οποίο στηρίζεται σε τεχνολογία tetra-binning
σε συνδυασμό με τους AI-based αλγορίθμους
της συσκευής οδηγεί σε ένα αρκετά αξιόλογο αποτέλεσμα, με τις φωτογραφίες σας να
είναι πιο καθαρές από ποτέ. Φυσικά και στις
selfie φωτογραφήσεις (κάμερα στα 32MP)
σίγουρα προσφέρει αρκετά, καθώς διαθέτει
ειδικά smart beauty modes για ακόμη πιο
λεπτομερείς selfies. Ολοκληρώνοντας δεν
μπορούσαμε να μην εκθειάσουμε και την πολύ καλή ενεργειακή συμπεριφορά του A53

5G, καθώς η πρόταση της Samsung διαθέτει
μπαταρία με χωρητικότητα στα 5.000mAh, η
οποία υποστηρίζει fast charging δυνατότητα
(στα 25W), πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να φτάσει από το 0 στο 100%
σε λιγότερο από μία ώρα.

To Super AMOLED display στις
6.5 ίντσες με variable refresh
rate στα 120Hz, 20:9 aspect
ratio και ανάλυση 1080x2400
pixels πετυχαίνει ιδιαιτέρως
εντυπωσιακά αποτελέσματα!

O συνδυασμός Android 12 με
το One UI 4.1 της Samsung
παρέχει ένα περιβάλλον
σταθερότητας και ασφάλειας,
αλλά και ευελιξίας!

Στον τομέα του video recording,
η συσκευή δίνει δυνατότητες που
φτάνουν σε ανάλυση στα 4Κ @30
fps, τόσο με την μπροστινή κάμερα
όσο και με το camera setup στο
πίσω μέρος!

Συμπέρασμα
Χωρίς αμφιβολία, το A53 5G δανείζεται πολλά από τα στοιχεία του περσινού μοντέλου,
καθώς η Samsung προτίμησε με την περίπτωση του να πραγματοποιήσει μικρά tweaks
που προσθέτουν added value. Βελτιωμένο
στα σημεία σε σύγκριση με τον προκάτοχο
του, αξιοπιστία που προσφέρει το brand της
Samsung και τα πολύ καλά camera features,
δεν σας κρύβουμε ότι το A53 5G σίγουρα
θα αποκτήσει τους δικούς του fans, οι οποίοι
λατρεύουν να αισθάνονται… awesome με το
νέο Samsung phone στα χέρια τους!
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Το Samsung Galaxy A53 5G μεταφέρει αρκετή από την «αίγλη» και την ποιότητα των
κορυφαίων Samsung phones στη μεσαία
κατηγορία, με πολύ προσιτή τιμή!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.8/10

REVIEW

TCL 30+
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7” AMOLED, 1080x2400
pixels
CPU
MediaTek Helio G37
CAMERA
50+2+2MP triple camera, 13
MP selfie
RAM
4GB
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 12
TIMH
€219

TCL συνεχίζει να εφαρμόζει
στην πράξη την “value for
money” φιλοσοφία της και
η φετινή σειρά TCL 30 που
παρουσιάστηκε στο MWC
της Βαρκελώνης το αποδεικνύει. Μετά την
πρώτη “γεύση” των νέων συσκευών της
εταιρείας τις είχαμε όλες στα χέρια μας, επί
ελληνικού εδάφους και στο παρόν θα δούμε
μαζί σας το κορυφαίο μοντέλο, το TCL 30+,
το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στα ελληνικά
καταστήματα στα €219.

Η

Κατασκευή και εμφάνιση
Το TCL 30+ έχει ελκυστική εμφάνιση με πάχος 7,7mm και βάρος 184gr, με την τριπλή
κάμερα να ξεχωρίζει στο πίσω μέρος του, μαζί με το LED flash. Το πίσω μέρος έχει ωραίο
ματ φινίρισμα που είναι ποιοτικό τόσο στην
όψη όσο και στην αφή και το camera module
εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. Στο κέντρο του πάνω μέρους της οθόνης βρίσκουμε
ένα μικρό notch-σταγόνα και ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι στη δεξιά μεριά της συσκευής. Στη συσκευασία θα
βρείτε θήκη σιλικόνης, καλώδιο USB Type-C
και φορτιστή των 18 Watts, ενώ η κάμερα
εξέχει ελάχιστα από το πίσω μέρος, κάτι το
θετικό σαφέστατα.
Σε γενικές γραμμές, η TCL φροντίζει κάθε
χρόνο να εμφανίζει συσκευές με σημαντικές
διαφορές στον αισθητικό τομέα, κάτι που διατηρεί αυτή την «αύρα» ανανέωσης και δίνει
πόντους στα μοντέλα της. Το TCL 30+ σαφώς
και είναι παράδειγμα αυτής της τακτικής, αφού προσφέρει μια αίσθηση νεωτερισμού,
ιδίως με το εντυπωσιακό πίσω μέρος του,
χωρίς όμως να εκτοξεύει το κόστος του με τη
χρήση εξωτικών υλικών. Win-win!

STRONG

POINT
Εμφάνιση

Συνολικά πολύ καλή για την κατηγορία
της η συσκευή της TCL αλλά κλέβει τις
εντυπώσεις με την εμφάνισή της, ειδικά
με το ολοκαίνουριο και αναζωογονητικό design του πίσω μέρους!

Hardware, software
και δυνατότητες
Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε το
MT6765V της MediaTek, το οποίο συνδυάζεται με 4GB RAM και 128GB eMMC 5.1
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Μπορεί
το chipset να κατασκευάζεται στα 12nm αλλά
τουλάχιστον προσφέρει καλές επιδόσεις και
θα “τρέξει” άνετα όποιο app κι αν θέλετε,
τα καταφέρνει ακόμα και στο multitasking.
Ή οθόνη είναι το μεγάλο όπλο του TCL 30+
καθώς αποτελείται από AMOLED panel με
διαγώνιο 6,7″, aspect ratio 20:9 και FullHD
ανάλυση (1080 x 2400 pixels), με φωτεινότητα 900 nits peak. Και στην περίπτωση αυτή
έχουμε την τεχνολογία NXTVISION φυσικά,
η οποία προσφέρει αυτόματη ρύθμιση των
παραμέτρων της ανάλογα με τι προβάλει
ανά πάσα στιγμή, μπορεί να κάνει αυτόματο
enhancement του SDR περιεχομένου σε HDR
και φροντίζει για την ξεκούραση των ματιών
του χρήστη με φιλτράρισμα του μπλε φωτός
και των λειτουργιών “ανάγνωσης” και “άνε-

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
TCL MOVEAUDIO S200
Τα true wireless ακουστικά της TCL είναι ιδανικά για να
απομονώνεστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος και
να απολαμβάνετε μουσική, videos, games ή να κάνετε ένα
business call!
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01
02
σης ματιών”. Από πλευράς συνδεσιμότητας
έχουμε Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi Direct,
hotspot), Bluetooth 5.0 (A2DP, LE), NFC,
audio jack και τη θύρα Type-C, φυσικά, ενώ
από πλευράς software/interface, το TCL
30+ διαθέτει το TCL UI 4.0 (βασισμένο στο
Android 12), το οποίο είναι εύκολο, παραμετροποιήσιμο και με ανανεωμένη πλέον
εμφάνιση και quick toggles, αλλά και λοιπά
χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Κάμερα, ήχος, αυτονομία
Η τριπλή κάμερα του TCL 30+ είναι αρκετά
καλή για την κατηγορία αν και έχει μια σημαντική “έλλειψη”. Διαθέτει ένα κύριο αισθητήρα 50MP που συνδυάζεται με φακό f/1.9,
με PDAF. Η δεύτερη κάμερα είναι macro με
αισθητήρα 2MP και δίπλα της βρίσκουμε μια
2MP depth camera. Όπως καταλαβαίνετε,
αυτό που λείπει είναι η ultra-wide κάμερα
που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ακόμα
και αρκετά φθηνότερα μοντέλα, ενώ και πολλοί χρήστες έχουν μάθει να την αξιοποιούν
(και να την αποζητούν) σε πολλές περιπτώσεις. Συνολικά μείναμε ικανοποιημένοι από

την 13MP selfie του κινητού (f/2.3, HDR,
1080p video), αν και οφείλουμε να σημειώσουμε πως ο ανταγωνισμός στην κατηγορία
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Ο ήχος προέρχεται από τα διπλά ηχεία της συσκευής
και μας κάλυψε για κάθε χρήση. Τέλος, η
αυτονομία είναι αναμενόμενα υψηλή, από
τη μπαταρία των 5.000 mAh, η οποία επαναφορτίζεται με έως και 18W φορτιστή και
βγάζει μια τυπική μέρα με αρκετή χρήση,
οπότε σπάνια θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο powerbank.

03

Η οθόνη είναι το μεγάλο όπλο
του TCL 30+ καθώς αποτελείται
από AMOLED panel με διαγώνιο
6,7″, aspect ratio 20:9 και FullHD
ανάλυση, με φωτεινότητα 900
nits peak!

Το πίσω μέρος έχει ωραίο ματ
φινίρισμα που είναι ποιοτικό
τόσο στην όψη όσο και στην
αφή και το camera module
εντυπωσιάζει από την πρώτη
στιγμή!

Η αυτονομία είναι αναμενόμενα
υψηλή, από τη μπαταρία των 5.000
mAh, η οποία επαναφορτίζεται με
έως και 18W φορτιστή και βγάζει
άνετα 1,5 μέρα χρήσης!

Συμπέρασμα
Το TCL 30+ έχει αρκετά πλεονεκτήματα…
η σχεδίασή του, η high-end οθόνη του, η
αυτονομία του και η εμφάνισή του, είναι από
τα χαρακτηριστικά που θα υπερκαλύψουν το
μέσο χρήστη και σίγουρα είναι μια από τις
“τίμιες” επιλογές λίγο πάνω από τα €200.
Το UI της εταιρείας έχει φθάσει σε πολύ καλό
επίπεδο λειτουργικότητας και αξιοπιστίας και
συνδυάζεται αρμονικά με το Android, οπότε
δεν βρίσκουμε λόγο να μην βάλετε τη συσκευή στη λίστα των υποψήφιων προς αγορά!

FINAL
VERDICT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Το TCL 30+ θα καλύψει άνετα τις ανάγκες
του μέσου χρήστη με πολύ προσιτή τιμή και
πλήρες spec list, ενώ ταυτόχρονα «δείχνει»
σαν premium mid-ranger!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.3/10

HOW TO

1. Επιλογή συσκευής

2. Εγκατάσταση εφαρμογής

Για να ξεκινήσουμε τον συγκεκριμένο «οδηγό», θα πρέπει να έχετε στην
κατοχή σας κάποιο «έξυπνο» smartphone. Βασισμένο στο Android ή
στο iOS για να είναι συμβατό με την εφαρμογή AnyDesk που θα χρησιμοποιήσουμε στον συγκεκριμένο οδηγό.

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

HOW TO Πρόσβαση στο PC
από το smartphone σας!

3. Εγκατάσταση εφαρμογής στον Η/Υ

4. Πρόσβαση στον Η/Υ

Σε κάθε περίπτωση, κατεβάστε το AnyDesk στον υπολογιστή σας, είναι
πολύ μικρό σε μέγεθος και σε λίγα δευτερόλεπτα θα είστε έτοιμοι να το
χρησιμοποιήσετε! Εμφανίζεται στο system tray σαν ένα κόκκινο εικονίδιο, απλώς εκτελέστε την εφαρμογή και θα εμφανιστεί το παράθυρό της
στην οθόνη σας. Προσοχή μήπως κάποιο firewall την μπλοκάρει!

Τρέξτε το AnyDesk στο κινητό σας. Στο πεδίο remote address θα πρέπει να βάλετε τον αριθμό που θα βρείτε στο πεδίο “This Desk”, στο
παράθυρο του Anydesk στον υπολογιστή σας. Πατήστε το βελάκι και
περιμένετε να γίνει αποδοχή της σύνδεσης.
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5. Αποδοχή σύνδεσης

6. Πλοήγηση και χειρισμός

Φυσικά, ο απομακρυσμένος έλεγχος απαιτεί... δύο για να συμβεί!
Έτσι, στον υπολογιστή σας θα εμφανιστεί ένα prompt για την αποδοχή ή την απόρριψη της σύνδεσης που επιχειρεί το smartphone
σας. Κάντε αποδοχή ή, αν δεν είστε στο PC, βάλτε κάποιον άλλον
να την κάνει για εσάς.

Ένα «μισοφέγγαρο» στη δεξιά πλευρά της οθόνης του κινητού σας
περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις και τους τρόπους ελέγχου του remote
desktop. Μπορείτε να κινήσετε ένα «δείκτη ποντικιού» με το δάχτυλό
σας στην οθόνη ή να ενεργοποιήσετε ένα virtual πληκτρολόγιο για να
γράψετε κάτι στο PC.

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

7. Ρυθμίσεις ποιότητας

8. Επιλογή πλάνου

Αν η απόκριση είναι αργή και διαπιστώσετε lag, τότε μπορείτε στις
ρυθμίσεις, στο Anydesk του κινητού σας, να επιλέξετε μεταξύ τριών
επιπέδων ποιότητας εικόνας. Έτσι, αν έχετε αργή σύνδεση, μπορείτε να
επιλέξετε “optimize reaction time». Αν όλα πάνε καλά, μπορείτε να
δοκιμάσετε το “Balanced” ή το “Best audio/video quality”!

Το AnyDesk, δυστυχώς, δεν είναι δωρεάν για πάντα. Έχετε την trial
έκδοση διαθέσιμη για 14 ημέρες χρήσης αλλά έπειτα θα πρέπει να
πληρώσετε για κάποιο πλάνο, ανάλογα με το πόσες συσκευές έχετε
και το πόσο συχνά κάνετε κάποιο remote session. Τα καλά πράγματα
στη ζωή δεν είναι free…
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USER GUIDE

Apps υπενθύμισης To Do
Σημειώστε τα πάντα στο κινητό σας. Από μια ιδέα που σας ήρθε μια στιγμή,
μέχρι το πρόγραμμα της ημέρας, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τις καθημερινές
υποχρεώσεις στην δουλειά ή τις πληρωμές στις τράπεζες! Οι εφαρμογές που
ακολουθούν υπόσχονται να σας λύσουν πραγματικά τα χέρια!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone

2Do

Evernote
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αντικειμενικά είναι από τις πληρέστερες
εφαρμογές. Υποκειμενικά (επειδή την
χρησιμοποιούμε) δεν υπάρχει καλύτερη.
Εντυπωσιακό UI, δυνατότητα προσθήκης άπειρων πρακτικά υποχρεώσεων,
υπενθυμίσεων, ραντεβού, γενεθλίων με
δυνατότητα ενημέρωσης από τη συσκευή
μέσω Push μηνύματος, ειδική κατηγοριοποίηση, ελληνική υποστήριξη κ.ά.

Για τους γνώστες,
η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι το Α
και το Ω του καλού
επαγγελματία. Μετατρέψτε τις σκέψεις
σας σε κείμενο, εικόνα και ήχο, δημιουργήστε υπενθυμίσεις,
ραντεβού, υποχρεώσεις και κατηγοριοποιήστε τις ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η εφαρμογή για τον Η/Υ, θα
αναλάβει τον άμεσο συγχρονισμό με το κινητό για να μη χάνετε χρόνο,
ενώ υπάρχει και λειτουργία «Αναζήτησης», αν έχετε αρκετές δεκάδες
υποχρεώσεις/σημειώσεις.

ListPro

Note everything

€4,99
Οργανώστε την καθημερινότητά σας,
από μία βόλτα στα μαγαζιά, μέχρι τις
πληρωμές των λογαριασμών, την
επιλογή δώρων για τις γιορτές, την
αγορά εισιτηρίων για διακοπές κ.ά.
Όλες οι καθημερινές υποχρεώσεις,
εμφανίζονται μπροστά σας σε λίστα,
κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή τους γίνεται αρκετά εύκολα,
δυστυχώς όμως, σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να εφοδιαστείτε
με αρκετή υπομονή αν το πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικά γεμάτο.

€Δωρεάν
Έστω και αν δεν μπορεί... ακόμα, να
συγκριθεί με τις προτάσεις άλλων λειτουργικών συστημάτων, η συγκεκριμένη
εφαρμογή προσφέρει απλά τη δυνατότητα για σημειώσεις μέσα από το «ανδροειδές» σας. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει
σημειώσεις γραπτές (με το on-screen
QWERTY πληκτρολόγιο), φωνητικές (ηχογραφώντας τη φωνή του) ή εναλλακτικά να ζωγραφίσει τη σημείωσή του
στην οθόνη της συσκευής (για κατόχους
Galaxy Note 4) και να αποθηκεύσει το οπτικό αποτέλεσμα για μελλοντική χρήση.
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Notes

Remember the Milk

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Μερικές φορές οι προεγκατεστημένες
εφαρμογές στο κινητό είναι και οι καλύτερες. Η εφαρμογή Σημειώσεις που εδώ
και χρόνια συναντούμε στα μενού του
iPhone/iPad έχει βελτιωθεί σημαντικά
σε σχέση με την πρώτη φορά που την
χρησιμοποιήσαμε. Πλέον προσφέρει
συγχρονισμό με iCloud, Gmail και
MSN/Outlook λογαριασμούς για να
έχετε πάντα κοντά τις σημειώσεις, επιτρέπει τον εύκολο διαμοιρασμό τους μέσω
email και υποστηρίζει 5 διαφορετικές
γραμματοσειρές!

Όχι μόνο το… γάλα της ημέρας, αλλά κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς σας μπορείτε να θυμηθείτε, με τη συγκεκριμένη
εφαρμογή. Καθορίστε τις
υποχρεώσεις και τις καθημερινές σας εργασίες,
είτε είναι επαγγελματικές, είτε αφορούν απλά,
προσωπικά σας θέματα.
Η εφαρμογή είναι απλή, εύχρηστη, υπενθυμίζει στο χρήστη τις υποχρεώσεις του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ προσφέρει και online
Sync μέσω Web.

Things

ToDoIst

€9,99

€Δωρεάν

Μπορεί το όνομά της
να μην εντυπωσιάζει,
τα καταφέρνει περίφημα όμως στο να
βάζει τη ζωή σας σε…
τάξη. Μέσα από τα
μενού της εφαρμογής,
ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει λίστες
υποχρεώσεων, υπενθυμίσεις και ραντεβού για κάθε τύπο δουλειάς,
να ενημερωθεί για όσες έχει ξεχάσει ή να δημιουργήσει εβδομαδιαία
προγράμματα υποχρεώσεων! Τα μενού της εφαρμογής είναι πλήρως
παραμετροποιήσιμα, ενώ είναι δυνατός και ο συγχρονισμός με τον Η/Υ
μέσω WLAN!

Όπως αποκαλύπτει και το όνομά της, η συγκεκριμένη εφαρμογή επιχειρεί να γίνει ο
πιο στενός σας συνεργάτης υπενθυμίζοντας
διαρκώς τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις
της καθημερινότητάς σας. Από το… που
παρκάρατε και την ανάγκη για να αγοράσετε
ψωμί, μέχρι την ειδοποίηση για εκείνο το
σημαντικό meeting την ερχόμενη εβδομάδα, η εφαρμογή ToDo, σας «οργανώνει»
μέσα από ένα απλό και λειτουργικό UI, που
δεν διακρίνεται όμως για τις δάφνες πρωτοτυπίας της.

ToodleDo

Wunderlist

€Δωρεάν - €2,99

€Δωρεάν

Αν θέλετε να αυξήσετε την
παραγωγικότητά σας και να
βάλετε σε τάξη την καθημερινότητα της δουλειάς ή του
σπιτιού, τότε… Toodledo.
Περίεργο όνομα, καθόλου
περίεργες δυνατότητες όμως:
εισαγωγή κειμένου για υπενθύμιση ή σημείωση, καθορισμός καθημερινών αρμοδιοτήτων, πρόσβαση στις λίστες εργασιών ή υποχρεώσεων μέσω Web
(Toodledo.com) και φυσικά, άμεσος συγχρονισμός με τη συσκευή σας!

Σχεδιασμένη για όσους λατρεύουν το cloud η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για iOS
συσκευές αλλά ταυτόχρονα
για Mac, Windows και Linux
υπολογιστές. Διαθέτει web
application για πρόσβαση
μέσω Η/Υ, αλλά και εφαρμογή μέσω iOS, ενώ μπορεί
να συγχρονίζει σε πραγματικό
χρόνο όλες τις υποχρεώσεις και τις εργασίες που έχετε να κάνετε δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες καθημερινής εργασίας.
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GREEK EVENTS

Huawei P50 series Athens launch event

Μια εμπειρία διαφορετική
α π ό κά θ ε π ρ ο ηγο ύ μ ε ν η
έζησαν όσοι παρευρέθηκαν
στην εκδήλωση της Huawei,
που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 6 Απριλίου 2022,
στον πανέμορφο πολυχώρο
εκδηλώσεων Amalias 36, με
πρωταγωνιστές τα νέα smartphones HUAWEI P50 Pro, P50 Pocket,
nova 9SE, αλλά και το all-in-one laptop HUAWEI MateBook E.
Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά
τα πολυαναμενόμενα νέα smartphones της Huawei, αλλά και
πολλά άλλα νέα προϊόντα της εταιρείας, που παρουσιάστηκαν
με διαδραστικό τρόπο, σε ένα ευρηματικό catwalk - performing
από επαγγελματίες μοντέλα, «συνοδευόμενα» από τις συσκευές
της Huawei. Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς, εντυπωσιάζοντας με
τον μοντέρνο σχεδιασμό τους, τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά
τους και τις εκπληκτικές επιδόσεις τους, ικανά να συνδυαστούν
με κάθε fashion statement, ήταν τα νέα smartphones της σειράς
HUAWEI P Series, το P50 Pro και το αναδιπλούμενο P50 Pocket,
τα οποία ανεβάζουν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, προσφέροντας
εξελιγμένη φωτογραφική εμπειρία και ευρηματική σχεδίαση.
Επίσης, το νέο προσιτό smartphone, HUAWEI nova 9 SE έρχεται
για να κάνει τη διαφορά με την κάμερα των 108 megapixel και τις
καινοτόμες λειτουργίες. Δίπλα τους το επαναστατικό, «δυο σε
ένα» laptop HUAWEI MateBook E, με το μαγνητικό πληκτρολόγιο,
που εύκολα μετατρέπεται σε tablet, προσφέρει τα σημαντικότερα
οφέλη και των δύο τύπων συσκευών, την ευκολία χρήσης ενός
ισχυρού tablet και τις επιδόσεις και χρηστικότητα στην εργασία
ενός laptop. «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία
και να προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων αλλά και

νέα κορυφαία smartphones ως τον πυρήνα την στρατηγικής
μας, με τε χνολογία αιχμής, χτίζοντας το όραμα της Huawei
για έναν «έξυπνο» κόσμο απόλυτης διασυνδεσιμότητας. Η
Huawei συμβαδίζει με την εξέλιξη και έτσι απαντάμε σε όλες
τις προκλήσεις, παραμένοντας μια εταιρεία με υψηλή απήχηση
σε όλο τον κόσμο αλλά και στην ελληνική αγορά» δήλωσε ο
Andy Miao, Country Manager Huawei CBG Ελλάδος, Κύπρου και
Αλβανίας. «Η Huawei, συνεχίζει δυναμικά την επένδυση στον
χώρο των smartphones, ταυτόχρονα επενδύει στην ανάπτυξη και
νέων μοναδικών προϊόντων και για μία ακόμη φορά πρωτοπορεί,
προσφέροντας υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για όλους τα
οποία καλύπτουν πλήρως τις καθημερινές και επαγγελματικές
ανάγκες δίνοντας έμφαση και στο εξαιρετικό design» δήλωσε
ο Πέτρος Δρακόπουλος, Marketing Director της Huawei CBG
στην Ελλάδα. Παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Derek Yu, ,
Πρόεδρος Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, Σκανδιναβικής
Χερσονήσου, Τουρκίας και Καναδά HUAWEI CBG, ο οποίος με
τη σειρά του δήλωσε πως η ελληνική αγορά αποτελεί ιδιαίτερα
σημαντική για τη Huawei. Μετά το τέλος του catwalk show και
της παρουσίασης των νέων προϊόντων, οι καλεσμένοι είχαν την
ευκαιρία να επισκεφτούν το fashion corner της εκδήλωσης και να
λάβουν στυλιστικές συμβουλές για τις τάσεις της μόδας από την
Αννούσα Μελά, αλλά και να φωτογραφηθούν με ένα HUAWEI
P50 Pro και P50 Pocket από τη φωτογραφική ομάδα του Δημήτρη
Σκουλού υπό τις κατευθύνσεις του και την ιδιαίτερη ματιά του και
συμβουλές του, για το πως να βγάλεις εξαιρετικές φωτογραφίες
με ένα Huawei smartphone, ενώ διασκέδασαν με τις επιλογές της
γνωστής μουσικής παραγωγού-dj, Μάγκυς Χαραλαμπίδου. Στην
εκδήλωση έδωσαν το παρών δημοσιογράφοι του τεχνολογικού
και επιχειρηματικού ρεπορτάζ , σ τελέ χη από τον κλάδο της
λιανικής και του τραπεζικού χώρου.
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Samsung Pop Up Store @ River West

Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί τους επισκέπτες του εμπορικού
κέντρου River West να ανακαλύψουν όλες τις νέες κυκλοφορίες Samsung
προϊόντων. Οι λάτρεις της τεχνολογίας μπορούν να δουν από κοντά
και να δοκιμάσουν την καινοτομία των νέων Samsung smartphones,
tablets και τηλεοράσεων, να φωτογραφηθούν στο Samsung Booth και
να κερδίσουν μοναδικά δώρα. Το Samsung Pop Up store στο River
West περιμένει όλους όσοι ενδιαφέρονται να ζήσουν από κοντά μια
συναρπαστική εμπειρία τεχνολογίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν εμβληματικά προϊόντα του οικοσυστήματος Samsung Galaxy και να κάνουν τις αγορές τους. Μεταξύ άλλων,
όσοι βρεθούν εκεί, θα ανακαλύψουν τη σειρά Samsung Galaxy S22, τη
νέα premium σειρά smartphone της Samsung που σπάει τα όρια της
τεχνολογίας καθώς και την εμβληματική σειρά tablet, Samsung Galaxy
Tab S8, που περιλαμβάνει το πρώτο Ultra μοντέλο tablet της Samsung.
Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμες οι συσκευές Samsung Galaxy Ζ Fold3 και

Flip3, τα τελευταίας τεχνολογίας μοντέλα από τη σειρά αναδιπλούμενων
συσκευών της Samsung. Οι επισκέπτες του Samsung Pop Up store μπορούν,
ακόμα, να ανακαλύψουν τα ανεπανάληπτα wearable προϊόντα Samsung
Galaxy Watch 4 και Samsung Galaxy Buds. Οι εκπλήξεις τεχνολογίας
της Samsung δε σταματούν εκεί. Στο χώρο θα βρίσκεται τοποθετημένο
Photo Booth, όπου επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν μόνοι ή
με τους αγαπημένους τους και να βιώσουν την εμπειρία της λειτουργίας
Nightography, που ενσωματώνεται σε όλα τα μοντέλα Samsung Galaxy
S22 και επιτρέπει τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας.
Για όσους αναζητούν διασκέδαση χωρίς όρια, ο “The Freestyle”, ο φορητός προβολέας της Samsung, θα βρίσκεται στο χώρο του River West,
για μοναδικές προβολές. Τέλος, μια μοναδική προσφορά ισχύει για τους
καταναλωτές που θα πραγματοποιήσουν online αγορές στο Pop Up store
της Samsung στο River West, λαμβάνοντας κουπόνι με όφελος εκατό ευρώ
για την επόμενη αγορά τους.
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EXIT

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε
smartphone;

Τα κριτήρια επιλογής smartphone, όταν έρθει η ώρα της αγοράς νέας συσκευής, δεν είναι κοινά για
όλους μας. Άλλοι δίνουν σημασία στην οθόνη, άλλοι στην κάμερα, άλλοι στη μπαταρία. Μερικοί
συνεχίζουν να ψάχνουν την «τέλεια» συσκευή, αυτή που τα κάνει όλα και δεν υπολείπεται σε κανένα
τομέα, ακόμα κι αν η τιμή της αγγίζει τετραψήφια νούμερα. Καθώς οι περισσότεροι, όμως, αρκούνται
σε smartphones των 200-300 ευρώ, πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Εσείς, με ποια κριτήρια επιλέγετε;

Σίγουρα, μια συσκευή του «χιλιάρικου»

η βασική μου φωτογραφική μηχανή, ενώ

Όσα χαρακτηριστικά υπάρχουν για τα

μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα με απόλυ-

δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα και στο κομμάτι της

κινητά σήμερα, άλλες τόσες απαντήσεις

τες επιδόσεις και αξοπιστία, αλλά επειδή το

απόδοσης, καθώς, ακόμη κι αν προτιμήσω

δίνονται στην επιλογή κριτηρίων. Προσω-

budget μας, συνήθως, κινείται χαμηλότερα,

μία mid-range συσκευή, θα ήθελα να έχει τα

πικά ξεκινάω την έρευνα αγοράς από τις

πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Για μένα,

specs εκείνα ώστε να «αντέχει» όλα εκείνα

ναυαρχίδες κάθε κατασκευαστή, για λόγους

η αυτονομία είναι πολύ σημαντική, αν και

που θέλω να κάνω απροβλημάτιστα και χω-

«βιωσιμότητας». Όσο πιο ισχυρό είναι το

τα fast-charging powerbanks που κυκλο-

ρίς κολλήματα.

hardware, τόσο περισσότερο χρόνο θα

φόρησαν τα τελευταία χρόνια έχουν λύσει

Βαρβάρα Ντέντη

καλή ασύρματη συνδεσιμότητα, αλλά και
μια κάμερα με πολλές δυνατότητες και highend αισθητήρες στο πίσω μέρος. Τέλος, στα
«απαραίτητα» είναι πάντα μια μεγάλη οθόνη
με υψηλή ποιότητα απεικόνισης και δύο
ισχυρά stereo ηχεία. Μάλλον θα λέγαμε πως
είμαι “multimedia” τύπος…

Δημήτρης Σκιάννης
Σίγουρα, το σημαντικότερο κριτήριο στην
αγορά κάποιου smartphone από τον καθένα
μας είναι το διαθέσιμο budget. Άλλο να μπορούμε να δώσουμε 1000 ευρώ και άλλο 300
και σίγουρα ανάλογα με το πόσα μπορούμε
να ξοδέψουμε κάνουμε (ή όχι) τους αντίστοιχους συμβιβασμούς. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, προσωπικά, δεν κάνω τα τελευταία
χρόνια ποτέ συμβιβασμούς στον τομέα της
κάμερας, καθώς το smartphone είναι πλέον

αντέξει στις απαιτήσεις των νέων εκδόσεων
OS. Επίσης έχουν πιο ανθεκτικά υλικά κα-

το πρόβλημα. Επιπλέον, θέλω οπωσδήποτε

Για εμένα δύο είναι οι τομείς που φροντίζω
στο να δίνω μεγαλύτερη προσοχή, πριν
να καταλήξω στην αγορά Smartphone.
Πρώτο και κύριο είναι η απόδοση, όπου
εκεί γνωρίζω ότι όσο μεγαλύτερη RAM και
όσο καλύτερο είναι το SoC που «φοράει»
η συσκευή, τόσο πιο πολύ θα έχω το
κεφάλι μου ήσυχο, καθώς δεν θα πρέπει
να αντιμετωπίσω ενοχλητικές περιπτώσεις
lag και slow-downs. Το δεύτερο στοιχείο
που κοιτάζω εξίσου με την απόδοση είναι
η κάμερα, καθώς πλέον όλοι θέλουμε ένα
smartphone που να μπορεί να τραβήξει
απίθανες φωτογραφίες, οι οποίες να διακρίνονται για την εξαιρετική λεπτομέρεια
τους, αλλά και ποιοτικά videos. Οπότε
η δική μου ψήφος πάει στον τομέα του
performance και της κάμερας.
Πέτρος Κυπραίος
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τασκευής (μέταλλο & γυαλί VS πλαστικό).
Δεύτερον, πηγαίνω στο μέγεθος της οθόνης.
Είναι σημαντική η εργονομία, δηλαδή το
σωστό ratio μεταξύ διαστάσεων συσκευής
και χεριού. Τα smartphones έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει τις αυτόνομες μηχανές, τουλάχιστον της consumer κατηγορίας, έτσι η
ποιότητα των οπτικών βρίσκεται πολύ ψηλά
στη λίστα κριτηρίων μου. Ένα όχι ακριβώς
δημοφιλές χαρακτηριστικό, αλλά σημαντικό
για εμένα, είναι το UI. Κάθε κατασκευαστής
ενσωματώνει στα smartphones του ένα
proprietary περιβάλλον για τις κεντρικές
οθόνες, συνοδευόμενο από εφαρμογές
που αντικαθιστούν τις default του Android.
Με όλο αυτό το οικοσύστημα δουλεύω
όλη μέρα, και έτσι επιλέγω κάτι που να με
βολεύει.

Δημήτρης Θωμαδάκης
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5G: νέα γενιά νομοθεσίας
Αναπροσαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης κεραιών κινητής η γενική γραμματεία τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σκοπός είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, χωρίς
βέβαια να διαφοροποιηθούν τα όρια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ισχύουν
σήμερα και τα οποία είναι και από τα πιο αυστηρά της Ευρώπης.
Άλλωστε, το 5G, εκ φύσεως έχει πολύ χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ενώ είναι προσανατολισμένο κυρίως στο Internet of Things, και άρα σκοπός είναι η ανάπτυξη πυκνών
κυψελών, που θα παρέχουν ικανή χωρητικότητα και δυναμικότητα.
Είναι δεδομένο ότι στην εγκατάσταση δικτύων 5G, η Ευρώπη υστερεί σημαντικά σε
σχέση με τις ΗΠΑ και την Ασία, που σημαίνει ότι η οικονομική απόδοση των επενδύσεων θα καθυστερήσει.
Στην Ελλάδα η μεγάλη πρόκληση είναι η ανανέωση και η δημιουργία νέων σημείων στο
δίκτυο, αλλά με βιώσιμο τρόπο, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως οι πάροχοι, έρχονται αντιμέτωποι με τη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, η οποία αυξάνει το κόστος
του εξοπλισμού, ενώ ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κόστους της
ίδιας της ενέργειας, ιδιαίτερα για το 5G, λόγω της πυκνότητας των σημείων εκπομπής.
Η απλοποίηση στο κανονιστικό πλαίσιο, αποσκοπεί να επιταχύνει τις εγκαταστάσεις,
να μειώσει τα παράπλευρα κόστη, και να διευκολύνει τις επενδύσεις.
Αυτό επεσήμανε και ο γενικός γραμματέας τηλεπικοινωνιών, Αθανάσιος Στάβερης,
λέγοντας ότι η δευτερογενής νομοθεσία έχει στόχο να διευκολύνει τη διείσδυση των
δικτύων 5G για την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών, που είναι και το κρίσιμο ζήτημα.
Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών, μέσα και από έργα
υποδομών, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό «5G corridors» που φιλοδοξεί να
δημιουργήσει ένα οικοσύστημα εφαρμογών για τους αυτοκινητοδρόμους.
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Β. Ξανθάκης

οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε

συμπίπτουν απαραίτητα με αυτές του περιοδικού
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ΑΚΡΩΣ

Παρατείνεται η δωρεάν περιαγωγή

Π

αρατείνει το καθεστώς μηδενικού κόστους περιαγωγής για
κλήσεις, SMS και δεδομένα εντός των δικτύων κινητής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποφάσισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Όπως ανακοινώθηκε, ο αναθεωρημένος
κανονισμός για την περιαγωγή προσαρμόζει τα μέγιστα
τέλη χονδρικής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η παροχή υπηρεσιών
περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες χρεώσεις είναι βιώσιμη για τους
φορείς εκμετάλλευσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυξάνει τη διαφάνεια για
τις υπηρεσίες που ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετο κόστος, και
προστατεύει πελάτες από φουσκωμένους λογαριασμούς λόγω ακούσιας
περιαγωγής σε μη επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια
μετακινήσεων με πλοία ή αεροπλάνα. Ο νέος κανονισμός που θα
επικυρωθεί οσονούπω, θα παρατείνει για άλλα 10 χρόνια τους ισχύοντες
κανόνες που επρόκειτο να λήξουν το 2022.

Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει επίσης καλύτερες υπηρεσίες περιαγωγής
για τους ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα δικαιούνται
την ίδια ποιότητα και ταχύτητα της σύνδεσής τους με το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους, όπου διατίθενται
ισοδύναμα δίκτυα.
Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης αποτελεσματική πρόσβαση
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την
ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες,
ενώ θα αυξήσουν και την ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με
πιθανά τέλη από τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την
περιαγωγή. Η ανανέωση του κανονισμού έρχεται πάνω στην ώρα που
αναμένεται η αναθέρμανση των μετακινήσεων και της τουριστικής κίνησης
των Ευρωπαίων εντός της ηπείρου, μετά τη λήξη του υγειονομικού
συναγερμού του COVID.

Στελέχη της Vodafone επανέλαβαν ότι «το αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα στην ΕΕΤΤ εδράζεται αποκλειστικά στην ανάγκη να διασφαλίζονται δίκαιοι όροι και προϋποθέσεις για πραγματικό ανταγωνισμό». Προσέθεσαν επίσης ότι
η εταιρεία θα εξετάσει προσεκτικά το κείμενο
της απόφασης της ΕΕΤΤ, μόλις αυτή της κοινοποιηθεί και θα αξιολογήσει τις μελλοντικές
της ενέργειες.

Απορρίφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο,
τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε στην
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η Vodafone με αίτημα να σταματήσει ο ΟΤΕ στους συνδρομητές του τη
δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων σύνδεσης στο Internet. Η απόφαση της ΕΕΤΤ
ελήφθη από την Ολομέλεια. Όλα δείχνουν
ότι στο μέλλον θα απολαμβάνουμε μεγαλύτερες ταχύτητες με τα ίδια χρήματα και
υπάρχει πολιτική πίεση γι’ αυτό, προκειμένου να πιάσουμε καλές επιδόσεις σε
επίπεδο ΕΕ.
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Σύμφωνα με πληροφορίες η Vodafone είναι
αποφασισμένη να μην κάνει πίσω και προτίθεται να στραφεί στην Κομισιόν. Η αίσθηση βέβαια είναι ότι δύσκολα θα πετύχει κάτι, δεδομένου ότι η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι νόμιμη,
με βάση όσα ισχύουν σήμερα.
Είδες η ΔΕΗ; Συνεχίζονται απρόσκοπτα οι διεργασίες για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της ΔΕΗ παρόλες τις παρεμβάσεις από το εξωτερικό… Στόχος είναι η εκμετάλλευση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, που καλύπτει 232 χιλιάδες χιλιόμετρα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Στάσσης έχει μεγάλη πείρα σε ανάλογο έργο από τη Ρουμανία και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία και θέλει να το κοπιάρει και στην «επόμενη»… στάση - σταθμό
της επαγγελματικής του καριέρας. Στη ΔΕΗ!

Μιλώντας για οπτική ίνα, σε καλό δρόμο βρίσκεται και το project της διασύνδεσης 10 νησιών από την Vodafone, μία επένδυση 40 εκατ.
ευρώ. Βέβαια, δεν έλειψαν οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις που έδωσαν στον Χάρη τη ευκαιρία να το αναφέρει στους Δελφούς επισημαίνοντας ότι «είναι άκρως απαραίτητο η διοικητική
μηχανή της χώρας να δουλέψει γρήγορα, ώστε
να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή
του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης».
Μένουμε στη Vodafone για να δούμε με ποιον
έξυπνο τρόπο προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της στελέχωσης με μηχανικούς, που σε αυτή την εποχή είναι είδος ουσιώδες εν ανεπαρκεία! Έτσι, δημιουργεί ένα competence center
στο Ηράκλειο για να προσελκύσει μηχανικούς
από το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Φρέσκες ιδέες, αλλιώς, θα πήγαινε στον ΟΑΕΔ!
Η ΕΕΤΤ έβγαλε μία δημόσια διαβούλευση για
τον τερματικό εξοπλισμό. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι θα φθάσουμε -κάποια στιγμή- σε
ένα σημείο, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να
επιλέγει ο ίδιος το router που θα χρησιμοποιεί
για την ευρυζωνική σύνδεση του και θα μπορεί
να τον υποστηρίζει ο πάροχος του χωρίς πρόβλημα! Καλό ακούγεται γιατί υπάρχουν εξαιρε-

τικά -και ακριβά- μηχανήματα στην αγορά που
βεβαίως είναι λίγο ακριβά για μαζική χρήση.

δα και Κύπρο, τη νέα streaming πλατφόρμα
ANT1+ μέσα από τη σελίδα antennaplus.gr.
Με το ΑΝΤ1+, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας ελληνικό και ξένο
περιεχόμενο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Κυριάκος στο τετράγωνο! Η εμβάθυνση της
συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας στον τομέα
του ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκεται στο
επίκεντρο διήμερης επίσημης επίσκεψης του
Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη στην Κύπρο,
μετά από πρόσκληση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου. Τον Υπουργό συνόδευσε ο
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος.

Δύο νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε εσωτερικά ο ΟΤΕ απευθυνόμενος στους εργαζομένους του σε
ΟΤΕ, Cosmote και σε αυτούς που μεταφέρθηκαν στις θυγατρικές, CTS, Cosmote
e-Value και Γερμανός.
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους και
έμμισθους δικηγόρους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2026.
Για πρώτη φορά, οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό με το ελάχιστο ποσό κινήτρου για την αναπλήρωση εισοδήματος,
και υπέβαλλαν την αίτησή τους μέχρι και τις
27 Απριλίου, θα έχουν έξτρα οικονομικό όφελος 10.000 ευρώ (early bird).
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους
και έμμισθους δικηγόρους που δεν βρίσκονται
κοντά στη συνταξιοδότηση. Με αυτό δίνεται η
δυνατότητα να συμμετάσχουν, με ευνοϊκούς
όρους, εργαζόμενοι άνω των 56 ετών, συνδυάζοντας τα στοιχεία ενός συνταξιοδοτικού
και ενός ανοικτού προγράμματος.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου. Όπως εκτιμάται η νέα
αυτή εθελουσία (ο ΟΤΕ ανακοινώνει σχεδόν κάθε χρόνο προγράμματα), αφορά περιορισμένο
αριθμό εργαζομένων, σε σχέση τουλάχιστον με
αντίστοιχα προγράμματα που έχουν προηγηθεί.
O Όμιλος Antenna, επεκτείνει την παρουσία
του στο χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών. Από τις 12 Απριλίου φέρνει, σε Ελλά-

συγκεκριμένα στο νέο Φυσικογεωγραφικό &
Γεωλογικό Μουσείο, βοηθώντας στην αρμονική λειτουργία του. Στόχος του μουσείου είναι να αναδείξει την μεγάλης αρχαιολογικής
και γεωλογικής σημασίας περιοχή, προσελκύοντας επισκέπτες και επιστήμονες.

Η πρόσβαση στη νέα συνδρομητική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από όλες τις
Smart TV, smartphones και tablets με
Android ή iOS, καθώς και από υπολογιστές. Το ΑΝΤ1+ θα είναι διαθέσιμο για
δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και προσφορά
γνωριμίας στα 4,99€ τον μήνα για τους
πρώτους τρεις μήνες ενώ, στη συνέχεια
η μηνιαία συνδρομή διαμορφώνεται στα
7,99€. Οι συνδρομητές θα μπορούν να
απολαμβάνουν περιεχόμενο σε ποιότητα HD, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς δέσμευση, ενώ θα μπορούν να συνδεθούν
στο ΑΝΤ1+ σε 5 συσκευές και να παρακολουθούν ταυτόχρονα σε 2 από αυτές.
H CPI ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Γυμνασίου και του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Φιγαλείας για δωρεάν διάθεση εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο Νέας Φιγαλείας παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε διαδραστικός πίνακας Classboard, βιντεοπροβολέας BenQ και βάση στήριξης ώστε να διαμορφωθεί μια αίθουσα
διαδραστικής εκπαίδευσης που θα μπορεί να
αξιοποιηθεί απ’ όλη την μαθητική κοινότητα.
Αντίστοιχα, ένα Sharp πολυμηχάνημα απεστάλη στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Φιγαλείας και

Κύριο θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, ως βασικού πυλώνα ανάκαμψης, ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς και διασφάλισης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των δύο χωρών
στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου
διεθνούς περιβάλλοντος. Επαναβεβαιώθηκε η
ισχυρή βούληση των δύο πλευρών για διεύρυνση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας, για ενίσχυση των κρίσιμων δομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών των δύο κρατών
και βελτιστοποίηση ενός σύγχρονου και ευέλικτου μοντέλου ψηφιακής διακυβέρνησης, που
να παρέχει ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Τη δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα της υγείας των παιδιών θα
έχουν οι γονείς και οι παιδίατροι. Συγκεκριμένα, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Υγείας θέτουν σε παραγωγική λειτουργία το
Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων, το
ψηφιακό βιβλιάριο υγείας παιδιού και το ψηφιακό Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
Πρόκειται για τρεις νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό των βασικών
παιδιατρικών εμβολίων, θα αναβαθμίσουν την
παρακολούθηση της αναπτυξιακής προόδου του
παιδιού και θα συστηματοποιήσουν τις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι παιδίατροι για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο.
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POINT OF VIEW



Γιατί το μέλλον του υβριδικού μοντέλου
εργασίας βρίσκεται στο cloud

Γράφει o
Ivo Pavicic,
Country Manager
Adria & Hellas, D-Link

Στην αρχή της πανδημίας, η ξαφνική μετάβαση που κάναμε πολλοί από εμάς στην τηλεργασία θεωρήθηκε ως μια
προσωρινή αυτοσχέδια λύση. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε,
πολύ σύντομα έγινε κατεστημένο, καθώς η αβεβαιότητα
για τον COVID-19 συνεχιζόταν. Αυτή η κατάσταση όχι μόνο
δημιούργησε προκλήσεις στη δεξιότητα των εργαζομένων
να είναι προσαρμοστικοί και παραγωγικοί, αλλά παράλληλα,
δοκίμασε την ικανότητα των εταιρειών να υποστηρίζουν
και να διευθύνουν τις ομάδες και τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης.
Μετά από δύο χρόνια, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων
είναι εξοικειωμένο με την τηλεργασία αλλά και με το πιο
πρόσφατο μοντέλο εργασίας στην Ευρώπη, την υβριδική
εργασία, η οποία έχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει κατεστημένο στο μέλλον. Ορισμένες πτυχές της νέας κανονικότητας έχουν φέρει αρκετά πλεονεκτήματα στο εργασιακό
περιβάλλον, επιτρέποντας στους εργαζομένους να έχουν
πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας και να κερδίζουν τον
χρόνο που παλαιότερα έχαναν στις μετακινήσεις από και
προς την εργασία τους.
Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται
με αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς το μέλλον της εργασίας εξελίσσεται, με
την τεχνολογία να έχει βασικό ρόλο στη μετάβαση αυτή.
Το μέλλον απαιτεί ευέλικτες, εύκολες στη διαχείριση και
ασφαλείς τεχνολογικές λύσεις ώστε να διασφαλιστούν όλες
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οι λειτουργίες. Στόχος του άρθρου αυτού είναι να προβλέψει και να καταγράψει τα πιθανά σενάρια που καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες στο νέο εργασιακό περιβάλλον και να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με την τεχνολογία σε επίπεδο οικονομικής απόδοσης και
καταλληλόλητας για τον εκάστοτε σκοπό, βοηθώντας τις
επιχειρήσεις να χαράξουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
Η απομακρυσμένη εργασία ως μόνιμη και ασφαλής λύση
Μπορεί να ακούγεται τολμηρό, αλλά η ψηφιακή και απομακρυσμένη εργασία έχει έρθει για να μείνει. Ως αποτέλεσμα,
οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται
στην πρόκληση της επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο
λειτουργούν και διαχειρίζονται τους υπαλλήλους τους μακροπρόθεσμα. Ακόμη, πρέπει να αναρωτηθούν για το πως
θα ήθελαν να γίνει αυτό. Στοιχειώδες μέρος της υλοποίησης αυτού του νέου οράματος είναι η επένδυση σε νέες
τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύου που
υποστηρίζουν τη συνεχή συνδεσιμότητα, την επίβλεψη και
τον έλεγχο σε όσους είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της
επιχείρησης. Καθώς κατευθυνόμαστε όλο και περισσότερο
προς την απομακρυσμένη και υβριδική εργασία στο μέλλον,
οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι επίσης σημαντικές. Με την
επέκταση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των ομάδων,
φαντάζει λογικό και επόμενο να μπορούμε να πράξουμε
παρόμοια και όσον αφορά στο δίκτυο των επιχειρήσεων.
Το Nuclias Cloud, για παράδειγμα, επιτρέπει την προσθήκη
όσων σημείων πρόσβασης ή switches χρειάζεται η επιχεί-

ρησή - χάρη στο συνδρομητικό μοντέλο pay-as-you-grow.
Χωρίς μεγάλο αρχικό κόστος και με δυνατότητα ρύθμισης
της συνδρομής ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού, παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας σε μία
εποχή που αλλάζει με ταχύ ρυθμό.
Μια εμπειρία χωρίς διακοπές που ενισχύει
την παραγωγικότητα
Τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι
περισσότεροι, αν όχι όλοι οι εργαζόμενοι, χρειάστηκε να
αντιμετωπίσουν κάποια μορφή διακοπής στην εξ ’αποστάσεως εργασία τους. Η διακοπή αυτή, όχι μόνο προκαλεί
απογοήτευση και στρες στους εργαζομένους, αλλά επηρεάζει τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα τους,
εμποδίζοντας τους να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Στους
μεγαλύτερους οργανισμούς, υπάρχουν ομάδες διαχείρισης
δικτύου που βοηθούν στην επίλυση τυχόν προβλημάτων. Σε
μικρότερες επιχειρήσεις όμως, καθώς το πιθανότερο είναι
να μην διαθέτουν τέτοιες ομάδες, η επίλυσή των ζητημάτων
δικτύου μπορεί να αποτελεί δύσκολη διαδικασία.
Για τις επιχειρήσεις που θέλουν απλώς «τα πράγματα να
λειτουργούν» και δεν σκοπεύουν να δαπανήσουν χρόνο και
προσπάθεια για τεχνικές λύσεις, υπάρχουν ιδανικές λύσεις
διαχείρισης δικτύου που βασίζονται στο cloud, όπως το
Nuclias της D-Link cloud. Οι πάροχοι τεχνολογίας γνωρίζουν
ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι απλός και εύκολα προσβάσιμο από οπουδήποτε.Αυτός είναι ο λόγος που προϊόντα
όπως το Nuclias έχουν μια εύκολη και φιλική προς το χρήστη
διασύνδεση από οποιονδήποτε υπολογιστή, laptop ή κινητό
μέσω του ιστοσελίδας ή της εφαρμογής cloud.
Λύση σε τεχνικά θέματα και επιπτώσεις συνδεσιμότητας
Διακοπές στο Wi-Fi, διακοπές κατά τη διάρκεια κλήσεων
και προβλήματα πρόσβασης σε απομακρυσμένους επιτραπέζιους υπολογιστές, έχουν σταθεί ως εμπόδια σε

πολλούς εργαζομένους υπό καθεστώς τηλεργασίας. Αν
και τα τεχνικά ζητήματα είναι αναπόφευκτα στην καλύτερη
των περιπτώσεων, η τηλεργασία τα περιπλέκει λίγο περισσότερο - ειδικά όταν οι εργαζόμενοι είναι διασκορπισμένοι.
Ευτυχώς, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι
επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο
λύσεις διαχείρισης δικτύου, που προσφέρουν δυνατότητες
όπως προηγμένες αναφορές κυκλοφορίας στο δίκτυο και
ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση εμφάνισης των προβλημάτων, καθώς και λειτουργίες
αυτόματης παρακολούθησης, που προειδοποιούν όταν τα
πιθανά ζητήματα αυτά προκύψουν.Το Nuclias επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν το δίκτυό τους μέσω
της εφαρμογής Nuclias Cloud ή ενός προγράμματος περιήγησης, ώστε να έχουν εύκολη απομακρυσμένη πρόσβαση
από οπουδήποτε στον κόσμο. Ακόμη, παρέχει μια άμεση
επισκόπηση της live χρήσης και κατάστασης ενός δικτύου,
ενώ προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ανάθεσης πρόσβασης σε άλλα μέλη του προσωπικού, την προβολή χαρτών
που δείχνουν την τοποθεσία της συσκευής και επιτρέπει
τη δημιουργία σελίδων σύνδεσης με πρόσβαση στο Wi-Fi.
Δεν είναι μυστικό ότι οι νέοι τρόποι εργασίας απαιτούν ευέλικτες, εύκολες στη διαχείριση και ασφαλείς τεχνολογικές
λύσεις όχι μόνο για να προστατεύουν τις λειτουργίες αλλά
και για να τις κάνουν πιο ευπροσάρμοστες. Καθώς ο κόσμος
αλλάζει γύρω μας, οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν
στην κορυφή του παιχνιδιού όσον αφορά στην τεχνολογική
τους οργάνωση, είτε από κοντά είτε μέσω απομακρυσμένης
διαχείρισης.
Η εφαρμογή λύσεων διαχείρισης δικτύου όπως το Nuclias,
επιτρέπει να βρίσκονται στην ευχέρεια του διαχειριστή
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ενισχύοντας την βέλτιστη λήψη αποφάσεων και τη δυνατότητα διαχείρισης ενός
δικτύου από οποιοδήποτε σημείο.
Το μέλλον της απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας
γίνεται πιο ξεκάθαρο από ότι στο παρελθόν. Τα παραπάνω μοντέλα εργασίας δείχνουν να καθιερώνονται, οπότε
φαντάζει λογικό οι εταιρείες να επενδύουν σε συστήματα
που βασίζονται στο cloud. Καθώς αυτά τα εργαλεία παρέχουν λύσεις αιχμής από λειτουργική άποψη, αλλά και πολύ
μεγαλύτερη ευελιξία, το να βλέπει κανείς μπροστά και να
είναι προσαρμοστικός αποτελεί τις βασικές παραμέτρους
στην εποχή των αλλαγών που διανύουμε.
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INTERVIEW

Σωτήριος Ησαΐας
SALES & MARKETING MANAGER, SPARKLE
WEBSTER UNIVERSITY PROFESSOR
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση που θέλει
να παραμείνει βιώσιμη σήμερα. Η Sparkle, με ένα πλούσιο και διαρκώς εξελισσόμενο
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο και συνεργάτη, σε αυτό τον
τομέα. Ο Σωτήρης Ησαΐας, Sales & Marketing Manager της εταιρείας, μας αναλύει τις
βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση ενός σύγχρονου SD-WAN, τα οφέλη του Secure
Access Service Edge, αλλά και τη συμβολή της Sparkle στην ανάπτυξη data centers στην
Ελλάδα!



Συνέντευξη στον
Κώστα Νόστη
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I.C.: Εργάζεστε για τη Sparkle πολλά χρόνια. Πώς έχει
εξελιχθεί η εικόνα της αγοράς, λαμβάνοντας υπ’ όψη
και τις επιπτώσεις της πανδημίας; Πώς αντιμετωπίζει η
Sparkle τις νέες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;
Σ.Η.: Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν σε όλο τον
κόσμο και η ανάγκη για εξ αποστάσεως εργασία, έχουν
σίγουρα επιταχύνει τη διαδικασία ψηφιοποίησης για τις
επιχειρήσεις, τις οικογένειες και τη δημόσια διοίκηση,
με όλο και περισσότερες δημόσιες, εμπορικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες να παρέχονται πλέον ψηφιακά. Η
διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι πλέον
ασταμάτητη, ακόμη και μετά την επιστροφή στην «φυσιολογική» πραγματικότητα.
Ως παγκόσμιος service provider, η Sparkle έχει παρατηρήσει αύξηση της κίνησης δεδομένων στο Internet,
λόγω του συνδυασμού απομακρυσμένης εργασίας και της
χρήσης πλατφορμών συνεργασίας στο cloud, με σταδιακά
εντονότερη πίεση προς τις μεγάλες διεθνείς διαδρομές
δεδομένων.
Για να ανταποκριθούμε στη μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων, ενισχύσαμε το δίκτυό μας για να παρέχουμε γρήγορες διεθνείς συνδέσεις μεταξύ εταιρικών
και οικιακών υποδομών, και των κύριων παρόχων cloud
που λειτουργούν σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις. Το
πιο φιλόδοξο έργο είναι σίγουρα το νέο Blue & Raman
Submarine Cable System, που απαιτεί την συνεργασία μας
με τη Google και άλλους φορείς για την κατασκευή ενός
νέου ψηφιακού «δρόμου ταχείας κυκλοφορίας» μεταξύ
Ιταλίας και Ινδίας, ο οποίος θα καταστήσει την Ελλάδα
σημαντικό κόμβο κυκλοφορίας δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Νότιας Ασίας.
Επίσης, επεκτείναμε το πανμεσογειακό μας οπτικό δίκτυο
Nibble, το οποίο πλέον διασυνδέει την Ελλάδα με μεγάλα
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κέντρα της Δύσης, καθώς επίσης με την Κωνσταντινούπολη και το Τελ Αβίβ.
I.C.: Σε ποιες τεχνολογίες και υπηρεσίες επενδύετε,
συγκεκριμένα, και γιατί;
Σ.Η.: Εμπλουτίσαμε το χαρτοφυλάκιό μας με ασφαλείς
υπηρεσίες συνδεσιμότητας για να συμβάλλουμε στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, ιδιαίτερα των
πολυεθνικών οργανισμών, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως οι SD-WAN, SASE, Multi-cloud και IoT, που αποτελούν τους πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Βασικό στοιχείο των υπηρεσιών μας είναι η λύση SDWAN, η οποία βασίζεται στις κυρίαρχες τεχνολογίες που
διατίθενται στην αγορά, σε συνδυασμό με μία σειρά χαρακτηριστικών ασφαλείας και επαγγελματικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, υποστηρίζουμε τους πελάτες στον σχεδιασμό,
την υλοποίηση και τη συνδιαχείριση του underlay και του
overlay, προσφέροντας βέλτιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Πρόκειται για μία λύση που
σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε με τις υπηρεσίες SASE
(Secure Access Service Edge) ώστε να επιτύχουμε ακόμη
υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.
Δεν έχουμε επικεντρωθεί μόνο στη συνδεσιμότητα, καθώς οι πελάτες μάς ζητούν υποστήριξη σε ολόκληρο το
φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στο cloud.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε βελτιώσει τις
δυνατότητες της πλατφόρμας Cloud Connect, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να απολαμβάνουν άμεσες και
ασφαλείς συνδέσεις μεταξύ των εγκαταστάσεών τους
και των μεγάλων παρόχων cloud services, με απόλυτη
ασφάλεια και χωρίς διακοπή. Ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, είναι η διακίνηση δεδομένων
οικονομικής ή υγειονομικής φύσεως, τα οποία απαιτούν
απόλυτη ακεραιότητα και ταχύτητα μεταφοράς.

Σήμερα, λειτουργούμε
με τέσσερις
εγκαταστάσεις,
τρεις στην Αττική
(Μεταμόρφωση και
Κορωπί) και μία στα
Χανιά.
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INTERVIEW

Τα υψηλά επίπεδα
ασφάλειας της
συνδεσιμότητας
που προσφέρει
η Sparkle
αποτελούν ένα
από τα ισχυρότερα
πλεονεκτήματά μας.

Αντίστοιχα, λανσάραμε ένα προϊόν multi-cloud, επιτρέποντας στους πελάτες μας να χρησιμοποιούν πολλαπλές
υπηρεσίες cloud, ιδιωτικές και δημόσιες, ακόμη και από
διαφορετικούς προμηθευτές και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ώστε να διαχειρίζονται ολόκληρο το
φάσμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων μέσω
ενός μοναδικού σημείου. Επίσης, φέτος ανακοινώσαμε τη
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διάθεση της νέας λύσης, IoT Global για να βοηθήσουμε τις
εταιρείες να ελέγχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε
πολλές χώρες και με μία απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.
Αυτά τα νέα προϊόντα προστίθενται σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ψηφιακών λύσεων που περιλαμβάνουν επίσης
υπηρεσίες Internet, MPLS, Ethernet, Voice and Mobile και
φυσικά υπηρεσίες data center. Το όραμά μας, αναγνωρί-

στηκε πρόσφατα από την Gartner, η οποία συμπεριέλαβε
τη Sparkle στο Magic Quadrant for Network Services, Global
μεταξύ 18 παρόχων υπηρεσιών δικτύου με παγκόσμια
κάλυψη, που αξιολογήθηκαν για την πληρότητα του οράματός τους και την ικανότητά τους να το υλοποιήσουν.
I.C.: Ποια είναι τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν SD-WAN;
Σ.Η.: Η τεχνολογία SD-WAN ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, παρέχοντας ευέλικτη και ασφαλή συνδεσιμότητα μεταξύ ιστοτόπων,
σταθμών εργασίας, και εταιρικών συστημάτων πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τύπο σύνδεσης
που χρησιμοποιείται. Η λύση SD-WAN βασίζεται στις
καλύτερες τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά,
και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών, σε
συνδυασμό με μία ποικιλία διαχειριζόμενων υπηρεσιών
για την απλούστευση κάθε πολυπλοκότητας στη διαχείριση ενός δικτύου, διασφαλίζοντας μία ομαλή και αειφόρο
μετάβαση από το παραδοσιακό WAN στο SD-WAN.
Επιπλέον, οι λύσεις SD-WAN της Sparkle είναι εγγενώς
παγκόσμιες, ταιριάζουν σε πολυεθνικές εταιρείες που
διαχειρίζονται μεγάλο όγκο κίνησης δεδομένων από απομακρυσμένες τοποθεσίες, και γεωγραφικά «διάσπαρτες»
πληροφοριακές υποδομές. Η συνδεσιμότητα είναι εγγυημένη, χάρη σε ένα ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών με
έκταση πάνω από 600.000 χιλιόμετρα, μεταξύ Ευρώπης,
Αφρικής, Αμερικής, και Ασίας, με άμεση παρουσία σε
32 χώρες και ασφαλή πρόσβαση στους μεγαλύτερους
παρόχους cloud στον κόσμο, όπως Amazon Web Services,
Microsoft Azure και Google. Με τις λύσεις SD-WAN, η
Sparkle μπορεί να προσφέρει είτε μεμονωμένα στοιχεία
WAN, όπως εξοπλισμό, εγκατάσταση και έλεγχο, είτε
πλήρως διαχειριζόμενες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης
της εγκατάστασης, της συντήρησης και της υποστήριξης από το παγκόσμιο Network Operations (NOC) και το
Security Operations Center (SOC) της Sparkle.
Η λύση εμπλουτίζεται με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
που διαθέτει το Secure Access Service Edge (SASE) στο
οποίο η Sparkle είναι διεθνώς πρωτοπόρος, έχοντας ήδη
υλοποιήσει μία εφαρμογή που έχει βραβευτεί από τη
διεθνή ένωση MEF για τον πιθανό αντίκτυπό της σε ολόκληρο τον παγκόσμιο τομέα τηλεπικοινωνιών.
Στην Ελλάδα, ιδίως χάρη στη συνεργασία με έναν κορυφαίο integrator όπως είναι η Neurosoft, η λύση έχει
ήδη υιοθετηθεί από αρκετές κορυφαίες εταιρείες στους
τομείς των τροφίμων, των κατασκευών και της ενέργειας.
I.C.: Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι θα γίνει το Secure
Access Service Edge (SASE);

Σ.Η.: Σύμφωνα με την Gartner, μέχρι το 2024 το 40%
των εταιρειών θα εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης
του SASE για την ασφάλεια των δικτύων τους σε ένα
πολυτεχνολογικό περιβάλλον. Το SASE επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να ασφαλίζουν και να συνδέουν τα WAN
τους με απλό, αποδοτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, επιτρέποντας στις λειτουργίες δικτύου και ασφάλειας να
συγκλίνουν σε μία ενιαία πλατφόρμα cloud, με υψηλές
προδιαγραφές ασφαλείας (όπως φιλτράρισμα URL, antimalware, IPS, και firewalls) όλες ενσωματωμένες στην
υποδομή του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σημεία
(websites, φορητές συσκευές, cloud), λαμβάνουν το ίδιο
υψηλό επίπεδο προστασίας. Το μειωμένο κόστος είναι
βασικός παράγοντας για ένα επιτυχημένο έργο δικτύου.
Το SASE επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν
μία λύση cloud-native και multi-tenant, η οποία μειώνει
την πολυπλοκότητα του δικτύου και βελτιστοποιεί το
κόστος, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ενασχόλησης του
προσωπικού υποστήριξης IT.
I.C.: Η Sparkle δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το
2001. Πώς έχει εξελιχθεί η δραστηριότητά σας στη χώρα;
Σ.Η.: Η Ελλάδα είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά και μία
από τις βασικές αγορές για την Sparkle. Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Στην
αρχή επικεντρωθήκαμε σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες όπως IP transit, capacity, υπηρεσίες φωνής
και κινητής τηλεφωνίας, για τοπικούς φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Με τα χρόνια, η δραστηριότητά μας έχει
αναπτυχθεί εκθετικά, αφού όχι μόνο προσφέρουμε όλο το
φάσμα των υπηρεσιών της Sparkle, αλλά και επενδύουμε
σε κέντρα δεδομένων. Σήμερα, λειτουργούμε με τέσσερις εγκαταστάσεις, τρεις στην Αττική (Μεταμόρφωση
και Κορωπί) και μία στα Χανιά, που καλύπτουν συνολική
έκταση 14.000 τ.μ. και μέγιστη ισχύ 13,7 MW. Ειδικότερα,
το Metamorphosis II, που εγκαινιάστηκε το 2021, είναι
το κέντρο δεδομένων με το μικρότερο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα στην Ελλάδα και ένα από τα πιο προηγμένα
στην Ευρώπη.
Όλα τα data centers μας είναι συνδεδεμένα με το πανμεσογειακό οπτικό δίκτυο της Sparkle και με τον παγκόσμιο
κορμό IP του Tier-1 για να παρέχουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας καθώς και πρόσβαση σε
μεγάλους παρόχους cloud.
Πιστεύω ότι τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας της συνδεσιμότητας που προσφέρει η Sparkle, αποτελούν ένα από τα
ισχυρότερα πλεονεκτήματά μας. Γι’ αυτό δεν εκπλήσσει
το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πελατών μας είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό
τομέα, και οργανισμοί που επιδιώκουν να προστατεύσουν
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INTERVIEW

Τα νέα παιδιά
θα πρέπει να
οπλιστούν με
εξαιρετική
ακαδημαϊκή
μόρφωση και
ευέλικτη υιοθέτηση
του τρόπου χρήσης
των ψηφιακών
τεχνολογιών.

τα δεδομένα τους και να διατηρήσουν τις συναλλαγές
τους ασφαλείς.
Όντας παγκόσμιος πάροχος με ισχυρή τοπική παρουσία,
μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες,
ιδίως εκείνες με διεθνή δραστηριότητα, να επιταχύνουν
τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να επεκταθούν
διεθνώς.
I.C.: Ας περάσουμε τώρα σε μία άλλη ιδιότητα, αυτή του
ακαδημαϊκού. Πώς αισθάνεστε να διδάσκετε σε στελέχη
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό; Τί
μαθαίνουν εκείνοι από εσάς και τί εσείς από αυτούς;
Σ.Η.: Η συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εμπλουτίζει την ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των φοιτητών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατυπώνεται στην τάξη η εργασιακή εμπειρία μέσα από
διάφορα projects ή παρουσιάσεις.
Έτσι, οι φοιτητές χωρίς ανάλογη εργασιακή εμπειρία
μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους
διαδραστικές ασκήσεις. Έχοντας τη χαρά να εργάζομαι
παράλληλα τα τελευταία χρόνια ως manager στην ελληνική αγορά τεχνολογιών & τηλεπικοινωνιών, και να
διδάσκω στο πρόγραμμα MBA του Webster University,
μαθήματα στρατηγικής marketing & ψηφιακού marketing,
το πρώτιστο μέλημά μου είναι να μεταλαμπαδεύω σε
όλους τους φοιτητές, τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική θεωρία εφαρμόζεται στη πράξη. Ο συνδυασμός
της επαγγελματικής και της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας,
αποτελεί το προνόμιο του theorist & practitioner, ώστε οι
φοιτητές να παίρνουν απαντήσεις σε όλα τους τα ερωτήματα, και ο τρόπος σκέψης τους να είναι αποτελεσματικός. Αντίστοιχα, έρχομαι σε επαφή κι εγώ κάθε μέρα με
νέες αντιλήψεις σε ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών,
κατανάλωσης, ποιοτικών και προϊοντικών αναβαθμίσεων
των τεχνολογικών υπηρεσιών.
I.C.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αδήριτη ανάγκη
για κάθε επιχείρηση. Με βάση την εμπειρία σας από τους
φοιτητές σας, ποιο είναι το επίπεδο υιοθέτησής του στην
ελληνική αγορά;
Σ.Η.: Η ταχύτητα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας από
τους φοιτητές με εντυπωσιάζει, σχετικά με το πώς διαμορφώνεται και μεταβάλλεται ο τρόπος επικοινωνίας στη
διαδικασία εμπορικών συναλλαγών. Στην ουσία σήμερα
έχει απλοποιηθεί η συνάντηση πωλητή και πελάτη, αλλά
έχει καταργηθεί και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ
τους. Η υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις
επιχειρήσεις, σε επίπεδο πληροφοριών και κρατήσεων,
είναι εκπληκτική. Κάθετες αγορές, όπως του ξενοδοχειακού τουρισμού, της μετακίνησης και της διασκέδασης,
λειτουργούν ψηφιακά, διότι δυνητικοί αγοραστές, όπως
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οι νέοι σε ηλικία, οι φοιτητές, και όχι μόνο, υιοθετούν την
ψηφιακή μετάβαση αλλά έχουν και αυξημένες απαιτήσεις.
I.C.: Διδάσκετε παράλληλα σε σεμινάρια τεχνολογίας,
πωλήσεων και marketing, που γίνονται εσωτερικά σε
εταιρείες. Ποια είναι η αίσθησή σας; Σε ποιον τομέα πάσχει η ελληνική επιχείρηση και πώς μπορεί να βελτιωθεί;
Σ.Η.: Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα βρήκε απροετοίμαστες πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρώτη εσφαλμένη και πρόχειρη αντίδραση τους ήταν οι περικοπές σε
διαφήμιση, αποχή από συνέδρια και διακοπή της εκπαίδευσης των στελεχών τους.
Ήταν ένα σφάλμα σε μία περίοδο όπου οι προωθητικές
ενέργειες και η συναλλακτική ανάλυση θα έπρεπε να
ήταν η μέγιστη προτεραιότητα των στελεχών τους για
να προωθηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, τόσο
στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.
Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να παρακολουθεί την
αγορά του εξωτερικού και να αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα τομείς όπως η ποιότητα εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η συνεχής
εκπαίδευση των στελεχών της, και φυσικά η σύγχρονη
διαφήμιση με μετρήσιμους τρόπους. Ο νέος κανόνας
των αγορών είναι η στρατηγική του hunting business, η
προσέγγιση και ο χειρισμός του δυνητικού πελατολογίου, το οποίο είναι άριστα ενημερωμένο πριν τη πράξη
εμπορικής συναλλαγής.
I.C.: Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων
από κολοσσούς, τα πρώτα ελληνικά unicorns, την επιτυχία του gov.gr, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης
και πολλά ακόμη, που συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό το
παζλ μίας σύγχρονης χώρας. Έχετε εμπιστοσύνη στο
μέλλον όπως προδιαγράφεται; Τί να περιμένουν οι πολίτες της χώρας και κυρίως τα νέα παιδιά;
Σ.Η.: Το μέλλον δεν γνωρίζουμε πώς προδιαγράφεται,
αλλά υποψιαζόμαστε πώς θα προδιαγραφεί. Ο χώρος
της ψηφιακής τεχνολογίας δεν είναι στατικός, αφού μεταβάλλεται κάθε έξι μήνες. Οι πολίτες, το διακρίνουν
στη πράξη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που οι
ίδιοι καταναλώνουν, και σταδιακά γίνονται πιο απαιτητικοί
στην ταχύτητα χρήσης και στην αναβάθμιση των ψηφιακών προϊόντων και τεχνολογιών. Η τεχνολογία αλλάζει
την ποιότητα και την ταχύτητα της ζωής μας. Οι πολίτες
μόνο οφέλη μπορούν να απολαύσουν σε ζητήματα υγείας,
ασφάλειας, ενημέρωσης κ.λπ. Όμως, τα νέα παιδιά θα
πρέπει να οπλιστούν με εξαιρετική ακαδημαϊκή μόρφωση
και με ευέλικτη υιοθέτηση του τρόπου χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, διότι ο τρόπος εργασίας μελλοντικά
θα είναι εξαιρετικά ταχύς και ανταγωνιστικός.

Σωτήριος Ησαΐας
Ο Σωτήριος Ησαΐας είναι Sales Marketing Manager της Telecom Italia Sparkle Greece, μέλος του ομίλου Telecom
Italia. Σε συνδυασμό με αυτό, είναι επίσης έμπειρος Καθηγητής στο Webster University (Πανεπιστημιούπολη
Αθηνών) διδάσκοντας στρατηγική marketing στο πρόγραμμα MBA. Επίσης, είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής /
λέκτορας με ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών.
Έχει εκτενή εμπειρία στρατηγικής διαχείρισης στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών καθώς και στον κλάδο
υπηρεσιών κέντρων δεδομένων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό, έχοντας καταλάβει αρκετές βασικές
θέσεις στις εταιρικές πωλήσεις και στο marketing.
Ως επαγγελματίας εκπαιδευτής τα τελευταία 11 χρόνια, έχει εκπαιδεύσει πωλητές και διευθυντές σε διάφορους
τομείς όπως σε μεγάλους λογαριασμούς, δίκτυα πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, δεξιότητες διαπραγμάτευσης,
ηγεσία, και χειρισμό ενστάσεων, κατά τη διαδικασία του κύκλου πωλήσεων. Έχει δώσει πολλές τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις τόσο στα ελληνικά όσο και στα καναδικά ΜΜΕ, και έχει παρουσιαστεί σε διάφορα
επιχειρηματικά περιοδικά που επικεντρώνονται στην εταιρική εκπαίδευση και καθοδήγηση.
Στο ρόλο του λέκτορα έχει δώσει πολλές ομιλίες σε ελληνικά και αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς και σε διάφορα ιδρύματα και εμπορικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.
Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης και πτυχίο BA στις
πολιτικές επιστήμες (ειδίκευση) από το Πανεπιστήμιο Concordia. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πιστοποιητικού στη
διοίκηση δημοσίων σχέσεων από το Πανεπιστήμιο McGill. Έλαβε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στο Lycée Leonin στην Ελλάδα.
Παρακολούθησε σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ «The Art & Science of Negotiation» και πρόγραμμα
εκπαίδευσης πωλήσεων από την Telecom Italia.
Συμμετείχε σε διάφορα οικονομικά και τεχνολογικά συνέδρια στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
Είναι εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο στο Ελληνοκαναδικό Συμβούλιο Εμπορίου. Μιλάει αγγλικά,
γαλλικά και ελληνικά.
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COVER STORY

Διεργασίες στο υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα
4 έργα συνδεσιμότητας


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κρίσιμες διεργασίες προκειμένου να λάβουν
την τελική τους μορφή τα 4 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 582 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνδεσιμότητα και
χρηματοδοτούνται κατά 90% από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η εσωτερική καλωδίωση των κτηρίων (ως επιδότηση
της ζήτησης για οπτικές ίνες) τα υποθαλάσσια καλώδια
οπτικών ινών, το 5G για την αυτόνομη οδήγηση στους
εθνικούς οδικούς άξονες και οι τηλεπικοινωνιακοί μικροί
δορυφόροι είναι οι δράσεις που επελέγησαν προκειμένου
να ενισχυθεί με σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές
η χώρα. Το στάδιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση
των έργων επιφυλάσσει δυσκολίες και δεν αποκλείεται
να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές
περιγραφές.
Σήμερα, το καθένα από τα έργα βρίσκεται σε διαφορετική φάση ωριμότητας. Ωστόσο, βάσει των δεσμευτικών
χρονοδιαγραμμάτων στα επίσημα κείμενα του Ταμείου
Ανάκαμψης (ΤΑ) το 4ο τρίμηνο του 2025:
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• Θα πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένα με υποδομή
οπτικών ινών (FTTH) περί τα 120.000 κτήρια. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της δράσης είναι 162,8 εκατ. με ΦΠΑ
(131,3 εκατ. χωρίς).
• Να έχουν εγκατασταθεί για τη διασύνδεση της Ελλάδας
με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών όπως η
Λέσβος, η Σύρος, η Κρήτη καθώς και μεσαίου μεγέθους
(όπως Κάρπαθος, Κάλυμνος, Ικαρία και Πάτμος) 1.370 χλμ
υποθαλάσσιων καλωδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 110 εκατ. με ΦΠΑ (88,7 εκατ. χωρίς). Θα
χρηματοδοτηθεί κατά 33,8% από το ΤΑ (30 εκατ. ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, 37,2 περιλαμβανομένου) το 30% του κόστους
του θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστεί από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF Digital) και το
36,2% από ιδιωτική συμμετοχή.
• Να έχουν αναπτυχθεί 1.918 χλμ υποδομής 5G σε όλους
τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Πρόκειται για έργο
συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. με ΦΠΑ (162 εκατ.
χωρίς) εκ των οποίων τα 160 εκατ. (με ΦΠΑ) θα διατεθούν
από το ΤΑ (129 εκατ. χωρίς).

• Η ομάδα των μικροδορυφόρων να έχει ξεκινήσει να τίθεται
σε τροχιά - το πιλοτικό πρόγραμμα να έχει εισέλθει σε
διαδικασίες ρουτίνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου είναι 200,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

αυτοκινητοδρόμων. Η πρώτη διαβούλευση έγινε πέρσι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανατεθούν πρώτα
ορισμένες μελέτες ωρίμανσης. Το έργο θεωρείται
«προχωρημένο» και το υπουργείο εκτιμά ότι χρειάζεται
τη μέγιστη τεχνική αρωγή.

Υποδομές οπτικών ινών σε κτήρια

Οι μικροδορυφόροι

Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσα ορόσημα - προθεσμίες. Το
πιο κοντινό αφορά στο έργο υποδομές οπτικών ινών σε
κτήρια. Το 3ο τρίμηνο του 2022, βάσει πάντα των επίσημων κειμένων του ΤΑ, θα πρέπει το έργο να βρίσκεται στο
στάδιο της ανάθεσης των συμβάσεων (ή της σύμβασης αν
επιλεγεί ένας ανάδοχος για την εκτέλεσή του).

Η διαδικασία για τους μικροδορυφόρους βρίσκεται
σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ως έργο συζητείται
τουλάχιστον την τελευταία πενταετία στη λογική ενός
Εθνικού Προγράμματος με στόχο, μεταξύ άλλων,
την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της εγχώριας
διαστημικής βιομηχανίας (περίπου 45 επιχειρήσεις με
2.500 εξειδικευμένους επιστήμονες και ετήσιο τζίρο
περί τα 200 εκατ. ευρώ).

Το συγκεκριμένο ορόσημο δύσκολα θα εκπληρωθεί καθώς η συγκεκριμένη δράση βρίσκεται υπό διαμόρφωση
ώστε να μην εμπίπτει στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων για να της δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το
σενάριο να συμπεριλάβει και άλλες αγορές (π.χ. άλλες
καλωδιώσεις για τη δημιουργία «έξυπνων σπιτιών») ή να
λάβει κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα. Η επιδότηση της ζήτησης θεωρείται από την τηλεπικοινωνιακή αγορά βασικός
πυλώνας για την αύξηση των συνδέσεων οπτικής ίνας,
κάτι που έχει υιοθετήσει και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσοντας το εν λόγω έργο στο ΤΑ. Αρκεί
να αναφέρουμε ότι περίπου το 95% των συνδέσεων FΤΤH
έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση της δράσης Super
Fast Broadband (SFBB) η οποία επιδοτεί με 360 ευρώ
κάθε σύνδεση οπτικών ινών στα σπίτια ή την επιχείρηση
(τέλη εγκατάστασης και μηνιαία τέλη για δύο χρόνια).

Υποθαλάσσια καλώδια
Για τα υποθαλάσσια καλώδια το ορόσημο έχει
τοποθετηθεί στο 2ο τρίμηνο 2023 και αφορά στην
ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Για να
προχωρήσει το έργο χρειάζεται το αρμόδιο υπουργείο
να γνωρίζει τις υφιστάμενες και μελλοντικές αντίστοιχες
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρόσφατα το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την
υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον Χάρτη
Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων (ΧΕΜΔ) την
πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες».

Το 5G στους εθνικούς δρόμους
Το 2ο τρίμηνο 2023 έχει οριστεί ότι θα γίνει και
η ανάθεση σύμβασης για τη δράση Ασύρματα
δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στο εθνικό δίκτυο

Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοιχτής
πρόσκλησης για προτάσεις ενδιαφέροντος (Request for
Information - RFI), κατά την οποία υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την εγχώρια διαστημική βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και από τους primes της Ευρώπης (Aibus,
Thales, OHB, SITAEL). Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζει παράλληλα το κανονιστικό πλαίσιο του
connectivity της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκεινται εξελίξεις όσο
αφορά τους μικροδορυφόρους τον επόμενο μήνα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου (των διαγωνιστικών
διαδικασιών) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
(European Space Agency - ESA) όπως είχε αρχικά καθοριστεί.
Η ESA εργάζεται με βιομηχανικές επιστροφές (γεωεπιστροφές). Κάθε χρόνο η Ελλάδα της καταβάλει ένα ποσό
που επιστρέφει στην εγχώρια βιομηχανία με τη μορφή
εκτέλεσης έργων. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει και
το έργο των μικροδορυφόρων.
Βάσει του σχεδιασμού οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν
συμμετοχή 30% σε ό,τι αφορά στο hardware και το
software των μικροδορυφόρων και περίπου 60% στις υπηρεσίες (κυρίως τηλεπικοινωνιακές) που θα αναπτυχθούν.
Παρά το γεγονός ότι στην υπόθεση των μικροδορυφόρων
παρεισφρέουν διάφορα «συμφέροντα» καθώς στο χώρο
του διαστήματος κυριαρχούν η Γαλλία και η Γερμανία, η
εγχώρια βιομηχανία θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία για την
ανάπτυξη εξελιγμένων διαστημικών συστημάτων σε μια
εποχή, άλλωστε, που οι επικοινωνίες μέσω του διαστήματος κατακτούν ολοένα και περισσότερο χώρο.
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FINANCE

Χρονιά ορόσημο για τη Space Hellas
το 2021 με κομβικές εξαγορές και
σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σταθερά σε αναπτυξιακή πορεία βρίσκεται ο Όμιλος Space
Hellas. Την τελευταία πενταετία διπλασίασε τον τζίρο του,
ενώ το 2021, έτος ορόσημο για την εξέλιξή του με σημαντικές εξαγορές, είχε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας
του και αύξηση 28% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που
ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ.

«Στόχος μας για το 2022» υπογράμμισε ο κ. Μανωλόπουλος
με αφορμή τα αποτελέσματα, «είναι η αποδοτική υλοποίηση
των υπό εξέλιξη συμβάσεων, η υπογραφή νέων, αλλά και
η επαύξηση των δυνατοτήτων του Ομίλου Space Hellas
τόσο μέσω της οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω της
αξιοποίησης ενδεχόμενων ευκαιριών εξαγορών.»

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, (Σπύρος Μανωλόπουλος εκτελεστικός πρόεδρος, Ιωάννης Μερτζάνης διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Μπέλλος εκτελεστικός
αντιπρόεδρος και Ιωάννης Δουλαβέρης οικονομικός διευθυντής) οι δυνατότητες υλοποίησης σύνθετων έργων
ψηφιακού μετασχηματισμού μετά την εξαγορά της Singular
Logic και τις επενδύσεις στις εταιρίες Epsilon Singular
Logic, Sense One και IQom δημιούργησαν νέα δεδομένα
ενισχύοντας τη παρουσία του Ομίλου σε έργα κρίσιμων
υποδομών, εφαρμογών και λειτουργιών του δημοσίου και
επεκτείνοντας τη δραστηριότητα σε έργα λογισμικού και
ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλων ομίλων του ιδιωτικού
τομέα.

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2021 «οι προοπτικές του ομίλου Space Hellas
για το 2022 με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού,
τις σημαντικές επενδύσεις στο τομέα ανάπτυξης λογισμικού
και business consulting, τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς
σε τομείς με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και επαναλαμβανόμενα έσοδα, το σημαντικό ανεκτέλεστο έργων,
σηματοδοτούν μια νέα εποχή με μακροχρόνιο ορίζοντα
ανάπτυξης και κερδοφορίας».
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Η Space Hellas έκλεισε την περσινή χρήση με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ
αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 20%, ενώ διεκδικεί με

αξιώσεις σειρά από μεγάλα έργα του ιδιωτικού και του
δημοσίου τομέα.
Εντός του επίσης 2021 η εταιρεία σημείωσε πρόοδο στις
νέες τεχνολογίες ACI, SDN, Multi Cloud, SOC services,
security, υποδομές κ.λπ. και ισχυροποίησε τη θέση της
σε στρατηγικούς vendors π.χ. Cisco Webex Rising Star
EMEAR, DELL, MS - νέες συνεργασίες HUAWEI, AWS.
Προβληματισμό στη διοίκηση προκάλεσαν οι καθυστερήσεις
στις τιμολογήσεις - πληρωμές έργων παρά την αύξηση του
όγκου εργασιών, στις παραδόσεις εξοπλισμού βασικών
προμηθευτών, η αύξηση του κόστους εξοπλισμού, των
μεταφορικών και της ενέργειας καθώς και οι δυσκολίες
λόγω COVID (στην επικοινωνία με τους μελάτες κ.λπ.).
Δυσκολία υπάρχει επίσης στον κλάδο όσον αφορά την
εξασφάλιση στελεχών και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους λειτουργίας, σύμφωνα με πληροφορίες,
περίπου κατά 15%.
Στην παρούσα φάση επίσης οι εξελίξεις στο πολεμικό
μέτωπο της Ουκρανίας δημιουργούν νέα δεδομένα στον
παγκόσμιο χάρτη και διαταράσσουν ισορροπίες τροφοδοτώντας την ανησυχία για παρατεταμένη οικονομική αστάθεια,
ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη με τις
συνέπειες να μην είναι άμεσα προβλέψιμες.
Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με όσα επισημαίνει η διοίκηση της
Space Hellas, στην οικονομική έκθεση 2021, η επίδραση του
πολέμου ειδικά για τον κλάδο ΤΠΕ που δραστηριοποιείται,
πέραν των καθυστερήσεων στις παραδόσεις εξοπλισμού και
την αυξητική τάση στις τιμές, δεν αναμένεται να επηρεάσει
την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.
Αναλυτικότερα ως προς τα αποτελέσματα, το 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas ανήλθε στα
103,3 εκατ. αυξημένος 28% έναντι του 2020. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 20,5 εκατ. έναντι 16,4 εκατ., το EBITDA σε
9,5 εκατ. έναντι 6,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 37,8%,
τα κέρδη προ φόρων σε 5,2 εκατ. έναντι 2,2 εκατ. Τα κέρδη
μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 158% και διαμορφώθηκαν
σε 4,6 εκατ. έναντι 1,8 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αποτυπώνουν μέρος μόνον της οικονομικής δραστηριότητας των επενδύσεων που
ενοποιούνται ολικά, καθώς η SingularLogic συνεισφέρει στα
ομιλικά αποτελέσματα μόνο για 5,5 μήνες και η SenseOne
για περίπου ένα μήνα.
Η κατάσταση ταμειακών ροών επηρεάστηκε από την ισχυρή
συνεισφορά του τελευταίου τριμήνου 2021 στην αύξηση του

τζίρου που οδήγησε σε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές
ροές ύψους 5,2 εκατ. Οι χρηματοδοτικές ροές 11,6 εκατ.
και τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα του 2020 χρηματοδότησαν τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου η
οποία αποτυπώθηκε στις επενδυτικές ροές ύψους 16,7
εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Space Hellas ολοκλήρωσε τρείς πολύ
σημαντικές και ταυτόχρονα κομβικές εξαγορές, την απόκτηση των ποσοστών του 60% της ιστορικής εταιρείας πληροφορικής SingularLogic, του 40% της Epsilon SingularLogic
που προέκυψε από την διάσπαση κλάδου της SingularLogic
και ταυτόχρονη απόσχιση κλάδου της Epsilon Net και του
100% της εταιρείας SenseOne, που προσφέρει τεχνολογικές λύσεις στον χώρο του Internet of Things.
Μέσω των εξαγορών αυτών, ο εν λόγω Όμιλος μπαίνει
δυναμικά τόσο στην αγορά του Enterprise Software, δημιουργώντας έτσι νέες πηγές εσόδων (Revenue Streams),
όσο και στον χώρο λύσεων και εφαρμογών που αφορούν
στην υλοποίηση έξυπνων πόλεων, καλύπτοντας τους βασικούς πυλώνες της Ενέργειας (Εnergy), του Περιβάλλοντος
(Εnvironment) και της Ασφάλειας (Safety/Security).
Παράλληλα, εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξή του στις
διεθνείς αγορές με κύριο άξονα δραστηριότητας την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τις θυγατρικές σε
Κύπρο, Μάλτα, Σερβία και Ιορδανία.
.
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AGRICULTURE

Έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του Γεωργικού Τομέα προϋπολογισμού
54,979 εκατ. ευρώ


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Τεχνολογική πλατφόρμα και υποδομή για την υποστήριξη
του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, προβλέπει έργο
που έχει σχεδιάσει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
συνολικού προϋπολογισμού 54,979 εκατ. ευρώ. Θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα
επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών
δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών
καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η προκήρυξη του έργου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση
της δημόσιας διαβούλευσης, που θα διαρκέσει 15 μέρες.
Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Άξονα 4.6
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων
κλάδων οικονομίας της χώρας» και από Εθνικούς Πόρους,
με προχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους.
Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η
οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης
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κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων
περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης
τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί τον κεντρικό
πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, θα συνδέουν τους
παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με τη γη και
την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται
στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα
ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και στην γνώση.
Θα δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους,
αναιρώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα
χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την
ελλιπή προσβασιμότητα σε πόρους.
Η τεχνολογική πλατφόρμα, θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του μικροκαλλιεργητή, του γεωργικού

συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά
στην παραγωγική διαδικασία.
Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού η σφαιρική προσέγγιση, σε ό,τι αφορά τη συλλογή και αξιοποίηση
δεδομένων θα αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο καινοτομίας
και πλέον στην πράξη θα μπορεί κάποιος να δει και να
κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big
Data) και η διαστημική παρακολούθηση της γης (EO) μπορούν να υποστηρίξουν την συμβουλευτική που στηρίζεται
στα δεδομένα και τη γνώση.
Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, δεν θα περιγράφουν
αποσπασματικά συγκεκριμένες παραμέτρους της καλλιέργειας αλλά θα μπορούν να δώσουν πληροφορία για
όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για
το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική
εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι με την αξιοποίηση αυτών
των δεδομένων μπορεί να παράγεται συμβουλή η οποία
θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και κατά
συνέπεια θα είναι άρτια αλλά και ότι τα ίδια τα δεδομένα
θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε εφαρμογές σε άλλους
τομείς όπως το περιβάλλον, η βιομηχανία τροφίμων κλπ.
Τα κύρια δομικά στοιχεία του συνολικού συστήματος θα είναι οι Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων, οι οποίοι θα συνιστούν
το δίκτυο συλλογής ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων, τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, τα
Δορυφορικά Δεδομένα Τηλεπισκόπησης και Παρατήρησης

και τα Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης, ενώ το σύνολο
του λογισμικού που θα τροφοδοτείται από τα δεδομένα
που συλλέγονται και θα ενσωματώνει την απαιτούμενη
επιχειρησιακή λογική του συστήματος, θα συνιστά την Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας, μέσω της οποίας θα
παρέχονται οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές
μόνο για το σύνολο του έργου. Στη διακήρυξη αναφέρεται
ότι λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, οι ανωτέρω κατηγορίες δεν μπορούν να διαχωρισθούν μεταξύ τους
και να ανατεθούν σε διαφορετικούς οικονομικούς φορείς,
καθώς κάτι τέτοιο θα έβαζε σε κίνδυνο την έντεχνη ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία του έργου, το οποίο αποτελεί
ενιαίο σύνολο και αποσκοπεί, ως τέτοιο, στη δημιουργία
μιας εθνικής υποδομής ευφυούς γεωργίας.
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης, όπως προαναφέραμε, είναι 54,979 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44,338 εκατ., ΦΠΑ 10,641 εκατ.).
Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 29,558 εκατ. ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 36,652 εκατ. ΦΠΑ 24% 7,094
εκατ.). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την
άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού
αντικειμένου του έργου έως 50% του συμβατικού τιμήματος κατά την υλοποίηση του έργου και πριν τη λήξη της
σύμβασης.
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CYBER

Εξαγορά της Netbull από την
Ideal Holdings και συγχώνευσή της
με την Adacom


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Στην εξαγορά της Netbull προχώρησε η θυγατρική της IDEAL
Holdings, Adacom, έναντι τιμήματος 6,3 εκατ. ευρώ. Η
Netbull ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη της πρώην Bull και
παρέχει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με έμφαση στην
διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας (incident response)
και στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και πρόληψης
συμβάντων κυβερνοασφάλειας μέσω ενός σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου ασφάλειας (SOC - Security Operation
Center) με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και
μηχανικής εκμάθησης.
Απασχολεί 42 υπαλλήλους εκ των οποίων το 90% είναι
εξειδικευμένα στελέχη κυβερνοασφάλειας. Το 2021 είχε
έσοδα 5,27 εκατ., EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων) 1,05 εκατ., ταμείο 0,2 εκατ. και μηδενικό
δανεισμό. Τα έσοδα της Netbull προέρχονται κυρίως από
υπηρεσίες SOC as a Service και αντιμετώπισης περιστατι-
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κών ασφαλείας και στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι οργανισμοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια της
Adacom και με τραπεζικό δανεισμό.
Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο
εταιρειών οι εξειδικευμένες στην κυβερνοασφάλεια ομάδες
της Adacom και της Netbull θα ενώσουν δυνάμεις προκειμένου να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στη προστασία
των πελατών τους από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ παράλληλα
ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου
SOC μέσα από το οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας και το οποίο
αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του μέχρι το τέλος
του καλοκαιριού 2022. Εκτιμάται ότι το 2022 οι δύο εταιρείες μαζί θα πραγματοποιήσουν κύκλο εργασιών 20 εκατ.
και EBITDA μεγαλύτερο από 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Διευθυντής της Netbull Νικήτας Κλαδάκης δήλωσε: «H Νetbull συνεπής στην στόχευση της να αποτελέσει
έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών
και τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας στην ΝΑ Ευρώπη,
προχώρησε στην συμφωνία με την Adαcom, με σκοπό την
διεύρυνση των δραστηριοτήτων της τόσο σε τεχνολογικό
όσο και γεωγραφικό επίπεδο. Παράλληλα θα μπορέσει
να επεκταθεί σε νέες αγορές και δραστηριότητες πελατολογίου, με την οικονομική ενίσχυση της Ideal Holdings,
ώστε να διευρύνει τις τεχνολογίες που ολοκληρώνει και
τις υπηρεσίες που παρέχει στις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς που εμπιστεύονται την τεχνογνωσία της τα
τελευταία 9 χρόνια.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Adacom Πάνος Βασιλειάδης σχολίασε: «Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ideal
Holdings τα στελέχη και τους εργαζομένους της Netbull.
Στην Ideal Holdings καινοτομούμε και επενδύουμε για να
δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους, τους συνεργάτες
και τις εταιρείες μας. Με την εξαγορά της Netbull επιτυγχάνεται ένας σημαντικός στόχος μας που είναι η ενδυνάμωση
μας στον τομέα της αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας
και SOC as a Service. Παράλληλα δημιουργείται μια από τις
μεγαλύτερες ομάδες εξειδικευμένων στην κυβερνοασφάλεια στελεχών στην χώρα μας με κοινό όραμα, φιλοδοξίες
και στόχο, που μας κάνουν αισιόδοξους για την μελλοντική
μας πορεία.»

Η Ideal Holdings είναι εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία συμμετοχών με τη φιλοσοφία ενός Private Equity. Επενδύει σε
εταιρείες με προοπτικές και εξωστρεφή προσανατολισμό.
Οι συμμετοχές της Ideal Holdings είναι: η Astir Vitogiannis,
κορυφαίος διεθνώς κατασκευαστής μεταλλικών πωμάτων,
τα THREE CENTS, τα πρώτα premium ελληνικά αναψυκτικά
& mixers, η Adacom, πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας,
η i-DOCS, πάροχος στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise
Output Management, η Ideal Technology, εταιρεία διανομής
τεχνολογίας και η Ideal Home Appliances η οποία αντιπροσωπεύει διανέμει και υποστηρίζει οικιακές συσκευές. Τον
Μάρτιο του 2022, η Ideal Holdings εξαγόρασε μέσω της
Astir Vitogiannis την νοτιοαφρικανική Coleus Packaging, η
οποία προμηθεύει μεταλλικά πώματα σε ζυθοποιίες -μεταξύ
άλλων στην ΑB Inbev- και εταιρείες ποτών και αναψυκτικών
στην Νότια Αφρική και τις γύρω χώρες.

infocom•06•22

21

SMART

Το Smart Park της LG αναγνωρίζεται
ως Lighthouse Factory

Το έξυπνο πάρκο της LG, μια παραγωγική βάση της LG
Electronics, επιλέχθηκε ως Lighthouse Factory από το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).
Διαμορφώνοντας το μέλλον της παραγωγής, οι εγκαταστάσεις του WEF «Lighthouse» εφαρμόζουν τεχνολογίες
της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως το Internet
of Things (IoT), τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη και
τα ρομπότ, σε λειτουργίες παραγωγής και εφοδιαστικής
αλυσίδας, για να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, από αυξημένη παραγωγική απόδοση έως ενισχυμένη
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
«Καθώς ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις, είναι σημαντικό να βλέπουμε πώς τα Lighthouses
αποφέρουν οφέλη βιωσιμότητας, ενώ επιτυγχάνουν επιχειρηματικούς στόχους, κάτι που εμείς αποκαλούμε ecoαποδοτικότητα», δήλωσε ο Francisco Betti, επικεφαλής
διαμόρφωσης του μέλλοντος των προηγμένων αλυσίδων
παραγωγής και κόστους, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Τα χρειαζόμαστε να συνεχίσουν να φωτίζουν τον
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δρόμο προς τα εμπρός για την παγκόσμια κατασκευαστική
κοινότητα διαμορφώνοντας ένα υπεύθυνο μέλλον παραγωγής που λειτουργεί για τους ανθρώπους, την κοινωνία
και το περιβάλλον».
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η LG έχει μετατρέψει το εργοστασιακό της συγκρότημα στο Changwon της Νότιας
Κορέας σε έξυπνο πάρκο, έναν φουτουριστικό κόμβο κατασκευής οικιακών συσκευών. Τα βασικά στοιχεία του μετασχηματισμού είναι ένα ψηφιακά ενεργοποιημένο, από άκρη
σε άκρη τρισδιάστατο σύστημα εφοδιασμού, ένα προηγμένο
σύστημα ανάλυσης που βασίζεται σε καινοτόμα τεχνολογία
υπολογιστών, μηχανική γνώση που προβλέπει ελαττώματα
και τέλος υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που μπορούν να
συγκεντρώσουν παραγωγή πολλαπλών μοντέλων, ώστε να
ανταποκρίνεται με ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών.
Η νέα τεχνολογία «digital twin» που εφαρμόστηκε, επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα να αναλύει τις διαδικασίες
παραγωγής στην εικονική πραγματικότητα. Μπορεί να προβλέψει εάν θα προκύψουν προβλήματα μέσα στα επόμενα

10 λεπτά και να παρέχει τα ακριβή εξαρτήματα και υλικά
για τη συναρμολόγηση της κάθε συσκευής με μία επίκαιρα
ενημερωμένη κατάσταση των λειτουργιών εφοδιασμού της
εγκατάστασης. Αισθητήρες που χρησιμοποιούν τεχνολογία
βαθιάς γνώσης εγκαθίστανται σε όλο το εργοστάσιο για την
παρακολούθηση κάθε φάσης της παραγωγής σε πραγματικό
χρόνο, βοηθώντας τους εργαζομένους στο εργοστάσιο να
εντοπίζουν προληπτικά και να επιλύουν πιθανά προβλήματα.
Ως αποτέλεσμα, το κόστος επιστροφής ελλαττωματικών
προϊόντων έχει μειωθεί κατά 70%, σε σύγκριση με το έτος
2020 έως το 2021, ενώ η συνολική ανταγωνιστικότητα
ποιότητας και η αποδοτικότητα παραγωγής έχουν ενισχυθεί
σημαντικά.
Οι όροφοι 1, 2 και 3 στο έξυπνο πάρκο της LG χρησιμοποιούν ένα εναέριο σύστημα μεταφοράς που μεταφέρει
γρήγορα κουτιά με εξαρτήματα ψυγείου στις απαιτούμενες
γραμμές παραγωγής. Προσαρτάται σε κάθε γραμμή ως
μια έξυπνη αποθήκη που παρακολουθεί το απόθεμα σε
πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη
διαχείριση υλικών, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος
για πρόσθετα ανταλλακτικά και προμήθειες.

εργασίες, όπως η συγκόλληση και η ανύψωση βαρέων
εξαρτημάτων και εξοπλισμού.
Η LG σχεδιάζει να εφαρμόσει τις καινοτόμες, έξυπνες τεχνολογίες παραγωγής, που πρωτοεμφανίστηκαν στο έξυπνο
πάρκο στο LG σε συνολικά 26 εγκαταστάσεις παραγωγής
της σε 13 χώρες, επιταχύνοντας -έτσι- τον ψηφιακό μετασχηματισμό του παγκόσμιου κατασκευαστικού της δικτύου
έως το 2025.
«Το έξυπνο πάρκο της LG δείχνει την ισχυρή δέσμευσή
μας στην υιοθέτηση των επαναστατικών τεχνολογιών, ως
ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς premium οικιακών συσκευών», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, πρόεδρος της LG Electronics
Home Appliance & Air Solution Company. «Παρουσιάζουμε
ένα σχέδιο για το μέλλον της παραγωγής, ένα σχέδιο που
προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε περιβαλλοντικό,
οικονομικό και εργασιακό επίπεδο.»
.

Επί τόπου, αυτοματοποιημένα κατευθυνόμενα οχήματα
(AGV) που αξιοποιούν σταθερή συνδεσιμότητα δικτύου 5G
μεταφέρουν εξαρτήματα και υλικά οπουδήποτε χρειάζονται.
Μέσω του τρισδιάστατου αυτοματοποιημένου συστήματος logistics, η εταιρεία μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον
απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο κατά 30% σε σύγκριση
με τα συμβατικά συστήματα logistics και να συντομεύσει
τον χρόνο που απαιτείται για μεταφορά υλικών κατά 25%.
Το έξυπνο πάρκο της LG υιοθέτησε, επίσης, τη χρήση ρομπότ με κινητήρα AI και κάμερα για να κάνει τη διαδικασία
παραγωγής οικιακών συσκευών ταχύτερη και ασφαλέστερη.
Τα ρομπότ αναλαμβάνουν επικίνδυνες και περίπλοκες
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SOCIAL

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στο χώρο εργασίας: οδηγίες
κυβερνοασφάλειας για εργαζομένους

Για πολλούς από εμάς, η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης (social media) έχει γίνει βασικό στοιχείο της
καθημερινότητάς μας και πιθανά και της επαγγελματική
μας ζωή χωρίς αυτό, όμως, να είναι απαραίτητα καλό.
Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων συνειδητοποιούν ότι η χρήση των
εφαρμογών social media από τους υπαλλήλους τους ανοίγει
το δρόμο για κυβερνοεπιθέσεις προς την εταιρεία. Με τη
σωστή προσέγγιση, ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα social media χωρίς να εκθέτουν
τους εαυτούς τους ή τους εργοδότες τους σε περιττούς
κινδύνους. Ας δούμε τι μας συμβουλεύει ο Amer Owaida
από την παγκόσμια εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας ESET.

Προσοχή με τις φωτογραφίες που
ανεβάζετε από το χώρο εργασίας σας
Οι φωτογραφίες από το γραφείο -είτε πρόκειται για το
γραφείο του σπιτιού σας είτε τα γραφεία της εταιρείας
στην οποία εργάζεστε- τείνουν να είναι δημοφιλείς στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι άνθρωποι θέλουν
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να δείχνουν πόσο σκληρά εργάζονται ή πόσο οργανωμένος
είναι ο χώρος εργασίας τους. Αλλά αυτές οι φωτογραφίες
μπορεί να είναι αποκαλυπτικές αν δεν είστε προσεκτικοί.
Γνωρίζετε τι υπήρχε στο γραφείο σας όταν δημοσιεύσατε
τη φωτογραφία; Η φωτογραφία θα μπορούσε να περιέχει
μια πληθώρα ευαίσθητων πληροφοριών - θα μπορούσατε
να έχετε έγγραφα στο γραφείο σας που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία του εργοδότη σας ή εταιρικά μυστικά, ένα
αυτοκόλλητο σημείωμα θα μπορούσε να έχει τα στοιχεία
σύνδεσής σας ή η οθόνη του υπολογιστή σας μπορεί να
αποκαλύπτει ευαίσθητα δεδομένα ενός πελάτη. Αυτό θα
μπορούσε να σας κάνει να παραβείτε τους κανονισμούς
προστασίας δεδομένων, οι οποίοι συνεπάγονται βαρύτατες
κυρώσεις για τον εργοδότη σας.Το πιο απλό πράγμα που
μπορείτε να κάνετε; Μη δημοσιεύετε φωτογραφίες από το
γραφείο σας. Αν θελήσετε όμως να το κάνετε, κοιτάξτε
προσεκτικά το χώρο και εκτιμήστε αν οτιδήποτε που θα
είναι ορατό στη φωτογραφία θα μπορούσε να αποτελέσει
κίνδυνο για την ασφάλεια. Στη συνέχεια, προχωρήστε στην
αφαίρεσή του ή στην κάλυψή του.

Μην το παρακάνετε με το ποστάρισμα
ακόμα και αν έχετε τις καλύτερες
προθέσεις
Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με την υπερβολική κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε πρόκειται για
την προσωπική σας ζωή είτε για την προσωπική ζωή των
ανθρώπων γύρω σας, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, ακόμη και
τα παιδιά σας. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική σας ζωή: με το να μοιράζεστε πολλές πληροφορίες
σχετικά με τη δουλειά σας, θέτετε άθελά σας τον εαυτό
σας και τον εργοδότη σας σε κίνδυνο. Για παράδειγμα, η
κοινοποίηση υπερβολικά πολλών φωτογραφιών από το χώρο
εργασίας σας μπορεί να επιτρέψει στους απατεώνες να
αποκτήσουν μια καλή εικόνα του χώρου διευκολύνοντας
έτσι τα κακόβουλα σχέδιά τους. Ή, όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία, η προσθήκη πολλών πληροφοριών
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να διευκολύνει
την πλαστοπροσωπία και τη διάπραξη κλοπής ταυτότητας.
Γι’ αυτό, είναι καλό να περιορίσετε και να επεξεργαστείτε
αυτά που μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επανεξετάστε τις ρυθμίσεις σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: δεν είναι απαραίτητο να ποστάρετε δημόσια
όλα όσα κάνετε, περιορίστε τις δημοσιεύσεις σας σε άτομα
που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε. Κάτι άλλο που μπορείτε
να κάνετε είναι να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο
Facebook. Θα πρέπει να εφαρμόζετε αυτές τις συμβουλές
σε όλη την ηλεκτρονική σας παρουσία, όχι μόνο στην επαγγελματική σας ζωή.

Γνωρίζετε τις πολιτικές της εταιρείας
σας;
Ως εργαζόμενος, πιθανότατα θα θέλατε να προβάλετε
τις δυνατότητες και την αξιοπιστία της εταιρείας σας για
να ενισχύσετε είτε το επαγγελματικό σας προφίλ, είτε το
εμπορικό σήμα της εταιρείας σας, είτε και τα δύο. Ένας
από τους ταχύτερους και καλύτερους τρόπους για να κάνετε κάτι τέτοιο είναι μέσω των εφαρμογών κοινωνικής
δικτύωσης. Και ενώ μπορεί να ενεργείτε καλόπιστα και
να προσπαθείτε να προωθήσετε την εταιρεία σας, μπορεί
τελικά να προκαλέσετε περισσότερο κακό παρά καλό (και
να παραβιάσετε ορισμένους από τους εσωτερικούς κανόνες
της εταιρείας σας). Αν θέλετε να δημοσιεύσετε κάτι για
την εργασία σας ή τον εργοδότη σας, ο καλύτερος τρόπος
για να το κάνετε είναι να μελετήσετε τους κανόνες και τις
πολιτικές της εταιρείας σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή έχετε μπερδευτεί
σχετικά με το τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε,
θα πρέπει να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο του τμήματος
ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει
όλες τις πολιτικές της εταιρείας.

Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές στις
επαγγελματικές συσκευές με μεγάλη
προσοχή
Οι συσκευές που παραχωρούνται στους εργαζομένους από
τους εργοδότες αποτελούν βασικό πυλώνα της εταιρικής
ζωής. Και ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως για επαγγελματικούς λόγους εντός και εκτός του χώρου εργασίας και επιτρέπουν στους συναδέλφους να διατηρούν επαφή μαζί σας
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συχνά πολλές εταιρείες
δίνουν το προνόμιο στους εργαζομένους να τις χρησιμοποιούν και για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, αυτό δεν
σημαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε ανεξέλεγκτα.
Να θυμάστε ότι αυτές οι συσκευές και ελέγχονται διαρκώς
από τους διαχειριστές της εταιρείας σας και είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο της εταιρείας, οπότε είναι πιθανό κάποιος
να παρακολουθεί πολλές από τις δραστηριότητές σας.
Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι πλατφόρμες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτες απάτες, σε περίπτωση
που εσείς πέσετε θύμα ηλεκτρονικού “ψαρέματος” ή εάν
κλικάρετε σε κακόβουλο σύνδεσμο, τότε μέσα από εσάς
μπορεί να παραβιαστούν και τα συστήματα της εταιρείας
σας ή να μολυνθούν με ransomware, keyloggers και άλλους
τύπους κακόβουλου λογισμικού. Ως επί το πλείστον, για την
ασφάλεια αυτών των συσκευών είναι υπεύθυνη η εταιρεία
και οι διαχειριστές των συστημάτων πληροφορικής. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα.
Καταρχάς, πρέπει να γνωρίζετε ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες απάτες που μπορεί να συναντήσετε σε δημοφιλείς
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το
Instagram. Επίσης, πρέπει να ενημερώνετε και να αναβαθμίζετε τις συσκευές σας όποτε σας ζητείται να το κάνετε.
Και τέλος, είναι καλό να θυμάστε ότι, το να κάνετε κλικ σε
συνδέσμους που οδηγούν σε ύποπτες ιστοσελίδες που
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις συσκευές σας μπορεί
στην καλύτερη περίπτωση να προκαλέσει μερικές παρατηρήσεις από τους ανωτέρους σας, στη χειρότερη περίπτωση,
όμως, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την απόλυσή σας.
.
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DIGITAL

Ο Δήμος Αθηναίων θα έχει
ψηφιοποιήσει το 100% των υπηρεσιών
του έως το τέλος του χρόνου

Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλων των υπηρεσιών
του Δήμου Αθηναίων έως το τέλος του έτους, ανακοίνωσε
στο Συνέδριο της Cisco στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, προαναγγέλλοντας
ταυτόχρονα τη δημιουργία Ψηφιακής Βίβλου της πόλης
των Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια προσπάθεια
που γίνεται στην Ελλάδα -μετά το Παρίσι, το Βερολίνο και
το Λονδίνο- καθώς και για ένα καθοριστικό βήμα για τον
μετασχηματισμό της πόλης. Εξηγώντας στο ακροατήριο του
Συνεδρίου τη σημασία της Ψηφιακής Βίβλου για το μέλλον
της Αθήνας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε:
«Δεν είναι απλώς ένα άθροισμα από έργα και υπο-έργα,
δεν είναι απλώς ποσοτικό το ζητούμενο, ούτε έχει να κάνει με τα τεχνικά δελτία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να
απορροφήσουμε τα 20 + 12 εκατ. ευρώ που δικαιούται η
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Αθήνα. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μία πρόσκληση
ενδιαφέροντος προς όλες και όλους στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα, στα ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών,
στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και στους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
για να μετασχηματίσουμε την πόλη. Να την κάνουμε τώρα
καλύτερη για τη ζωή των πολιτών και να την προετοιμάσουμε για το απαιτητικό αύριο», τόνισε ο κ. Μπακογιάννης.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων στην ομιλία του στο Συνέδριο με
τίτλο «Οι Πόλεις του Μέλλοντος: Σύγχρονες, Ασφαλείς και
Βιώσιμες», αναφέρθηκε στην ψηφιακή πολιτική του δήμου,
προτάσσοντας το έργο της Εταιρείας Μηχανογράφησης
και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου (ΔΑΕΜ) και
ιδιαίτερα την πλατφόρμα https://eservices.cityofathens.gr/
μέσω της οποίας, άλλαξε η σχέση των Αθηναίων με τις
δημοτικές υπηρεσίες.

όλους τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και εκείνους
της αγοράς, να καθίσουν με συνεργατικό πνεύμα γύρω από
ένα τραπέζι και με διαφάνεια και εντιμότητα να προσφέρουν
ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες.
Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε ακόμη στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση του Δήμου, που περιλαμβάνει σημαντικές
πρωτοβουλίες όπως η πλήρης αναβάθμιση του Πρωτοκόλλου του Δήμου Αθηναίων, η δημιουργία πλατφόρμας
παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων στην πόλη και
των έργων υποδομής στα σχολεία, καθώς και το σύστημα
διαχείρισης παραβάσεων, το οποίο επιτρέπει στη δημοτική
αστυνομία με ταχύτητα και, κυρίως, με διαφάνεια να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης.

«Αυτή τη στιγμή το 70% των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων έχει ψηφιοποιηθεί. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει
ψηφιοποιηθεί το 100% των υπηρεσιών. Ο πολίτης δε χρειάζεται πλέον να ταλαιπωρείται. Μπορεί να κάνει τη δουλειά
του εύκολα και γρήγορα από το σπίτι, από το γραφείο, από
το κινητό. Παράλληλα, η ΔΑΕΜ δημιούργησε την υπηρεσία
των ηλεκτρονικών ραντεβού, αλλά και ένα ολοκληρωμένο
σύστημα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όλα αυτά
μαζί με την εφαρμογή Novoville που λειτουργεί με πολύ
μεγάλη επιτυχία καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο τα
αιτήματα και την ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου,
το my Athens pass για το εύκολο πάρκινγκ στην πόλη,
αλλά και οι πλατφόρμες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις μας,
συνθέτουν μία πολύ διαφορετική σχέση ανάμεσα στον Δήμο
και τους δημότες του.»
Ο ίδιος, επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός,
αλλά αποκτά νόημα και ουσία όταν κάνει τη ζωή των ανθρώπων, καλύτερη. «Δεν κρινόμαστε», όπως είπε «ούτε από τα
χρήματα που απορροφούμε, ούτε από τις μεγάλες ταμπέλες
που τοποθετούμε». Διατύπωσε, μάλιστα, την ανησυχία του
ότι πίσω από το πρόσκαιρο πολιτικό κέρδος μπορεί να χαθεί
μία πρωτόγνωρη ευκαιρία για την Ελλάδα και ζήτησε από

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων στο έργο
του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο
βήμα της Αθήνας στην εποχή των smart cities. «Ετοιμαζόμαστε στους επόμενους 1,5 - 2 μήνες να συμβασιοποιήσουμε το έργο του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αθηναίων.
Συνολικά 43.500 ηλεκτροφωτιστικά αντικαθίστανται με
φωτιστικά τεχνολογίας LED, από άκρη σε άκρη της πόλης,
και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα. Η ενεργειακή αυτή
αναβάθμιση, όχι μόνο οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων και
καλύτερη ποιότητα φωτισμού, επομένως και σε μία ασφαλή
πόλη, αλλά προβλέπει και μια σειρά από αυτοματισμούς,
καθώς μιλάμε για το πρώτο έξυπνο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
στην πρωτεύουσα. Θα σας το πω διαφορετικά: Επιτέλους η
Αθήνα καλωσορίζει τον 21ο αιώνα.
Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης απηύθυνε πρόσκληση προς
όλες τις δημιουργικές και καινοτόμες δυνάμεις της πόλης
να συμβάλουν στο πέρασμα της Αθήνας στη νέα εποχή:
«Η Αθήνα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις κρίσεις. Όταν
τελείωνε η οικονομική κρίση, ήρθε η πανδημία. Όταν έδειξε
να τελειώνει η πανδημία, ήρθε η νέα ενεργειακή κρίση, η
κρίση του κόστους ζωής. Όμως, η Αθήνα άντεξε και αντέχει. Κι αυτό, χάρη στις νέες, τις δημιουργικές κοινότητες
των ανθρώπων που αντιστέκονται. Σε αυτές τις κοινότητες απευθυνόμαστε, σε αυτές με τις οποίες θέλουμε να
γράψουμε μαζί το “αύριο” της πόλης μας», κατέληξε ο κ.
Μπακογιάννης.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων συμμετείχε επίσης σε πάνελ για
το «Μέλλον των πόλεων» με τον Δήµαρχο Πειραιά Γιάννη
Μώραλη, τον Δήµαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζη,
τη Δήμαρχο Σκοπίων Danela Arsovska, την Αντιδήμαρχο
Διεθνών Υποθέσεων στα Τίρανα Anuela Ristani, την Αντιδήμαρχο του Σαράγεβο Anja Margetic, και την Αντιδήμαρχο
Πρίστινας Donjeta Sahatciu.
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EDGE

Hewlett Packard Enterprise: καταλύτης
για την υπέρβαση του χάσματος στον
ψηφιακό μετασχηματισμό

Η Hewlett Packard Enterprise, ως μία πρωτοπόρος Edge To
Cloud εταιρεία, συνεχίζει να πραγματοποιεί άλματα στον
μετασχηματισμό της και προσφέρει σημαντικές καινοτομίες
στη νέα εποχή των Δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η HPE
παρουσίασε μία σειρά από εξελίξεις, νέες υπηρεσίες και
στρατηγικές συνεργασίες για το HPE Greenlake, τη ναυαρχίδα της εταιρείας, η οποία αποτελεί τη μοναδική Edge to
Cloud πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην αγορά.

HPE GreenLake: η κορυφαία υβριδική
πλατφόρμα cloud, πιο δυνατή από
ποτέ
Η HPE δημιούργησε το HPE GreenLake προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν
όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, από το άκρο
έως το cloud. Η πρωτοποριακή πλατφόρμα είναι σήμερα
ισχυρότερη από ποτέ: Διαθέτει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υβριδικών cloud υπηρεσιών και προσφέρει πλούσιες
δυνατότητες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και
υποστήριξη από κορυφαίους ειδικούς - οι οποίοι βοηθούν
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τους οργανισμούς να πραγματοποιήσουν άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, παρέχει μια ενοποιημένη
εμπειρία λειτουργίας, επιτρέποντας στους πελάτες της να
διαχειρίζονται μία και μοναδική κονσόλα για όλα τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες HPE. Με το HPE GreenLake, οι οργανισμοί
μπορούν να απελευθερώσουν πολύτιμα δεδομένα τα οποία
μέχρι σήμερα βρίσκονταν εγκλωβισμένα σε απαρχαιωμένα
συστήματα και να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο. Η εμπειρία
του cloud πλέον ενσωματώνεται στις εφαρμογές και τα
δεδομένα των οργανισμών, όπου και αν αυτά βρίσκονται,
επιτρέποντας τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας και ελέγχου.
Και, φυσικά, η πλατφόρμα δίνει στους οργανισμούς την
ελευθερία να διαλέγουν τους συνεργάτες τους, αφού
είναι διαθέσιμη στα online marketplaces πολλών κορυφαίων
διανομέων.

Νέες υπηρεσίες cloud
Πρόσφαρα, η HPE παρουσίασε 12 νέες υπηρεσίες cloud στη
δικτύωση, τις υπηρεσίες δεδομένων, τους υπολογιστές υψηλής απόδοσης και τη διαχείριση υπολογιστικών λειτουργιών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
• Το HPE GreenLake for Block Storage, το πρώτο as-aservice Block Storage του κλάδου, το οποίο που παρέχει
100% διαθεσιμότητα δεδομένων ενσωματωμένη εγγυημένα σε λειτουργικό μοντέλο cloud και βοηθά τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν γρηγορότερα και προσφέρει
την ευέλικτη δυνατότητα self-service σε κρίσιμες για την
επιχείρηση εφαρμογές.
• Το Enhanced HPE Backup and Recovery Service, ένα
as-a-service backup το οποίο επιτρέπει στους πελάτες
να προστατεύσουν αβίαστα τα δεδομένα τους για τις
Εικονικές Μηχανές, να αποκτήσουν ταχεία ανάκτηση των
εγκαταστάσεών τους και να προσφέρουν μια οικονομικά
αποδοτική προσέγγιση για την αποθήκευση μακροπρόθεσμων αντιγράφων ασφαλείας στο δημόσιο cloud.
• Νέες, ενισχυμένες λύσεις HPE GreenLake για υπολογιστές υψηλών αποδόσεων, οι οποίες καθιστούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία πιο προσιτή σε κάθε επιχείρηση
που θέλει να την αποκτήσει, προσθέτοντας νέες, ειδικά
κατασκευασμένες δυνατότητες HPC. Οι νέες δυνατότητες
αντιμετωπίζουν γρήγορα τα πιο απαιτητικά workloads
έντασης υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξαγωγής
συμπερασμάτων.

• Το HPE GreenLake for Aruba networking, μέσω του οποίου
η HPE, ως κορυφαίος πάροχος που ειδικεύεται στη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων δικτύωσης συνδεσιμότητας
αιχμής, αναπτύσσει λύσεις δικτύου as-a-service (NaaS).
Οι νέες υπηρεσίες απλοποιούν τη διαδικασία προμήθειας
και ανάπτυξης NaaS και επιτρέπουν στους πελάτες να
ευθυγραμμίζουν τις δαπάνες δικτύου με τις ανάγκες
χρήσης, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο είναι πάντα έτοιμο
να υποστηρίξει τους επιχειρηματικούς στόχους.
• Το HPE Compute Ops Manager, μια εγγενή κονσόλα διαχείρισης στο cloud για πρόσβαση, παρακολούθηση και διαχείριση servers, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
στο HPE Discover 2021. Το HPE Compute Ops Manager
αυτοματοποιεί εύκολα τη διαχείριση του κύκλου ζωής των
υπολογιστών με ασφάλεια στο υπολογιστικό περιβάλλον
ενός πελάτη. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για αγορά
τον Ιούνιο του 2022.

Ένα διευρυμένο οικοσύστημα
καινοτομίας: η HPE χτίζει μια ανοιχτή,
επεκτάσιμη πλατφόρμα μαζί με τους
συνεργάτες της
Με την πλατφόρμα HPE GreenLake, η HPE προσελκύει
ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών που επιδιώκουν να
προσφέρουν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους μέσω
αυτής. Πλέον, το HPE GreenLake είναι διαθέσιμο σε περισσότερους από 100.000 συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν
να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για να προσφέρουν την
εμπειρία cloud στους πελάτες τους.
Ακόμη, με τη νέα συνεργασία της με την Microsoft, η
HPE προσφέρει στους οργανισμούς το HPE Greenlake for
Microsoft Azure Stack HCI. Πρόκειται για μια πρακτική,
εύχρηστη λύση, χάρη στην οποία οι οργανισμοί έχουν τη
δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των φόρτων
εργασίας τους, μειώνοντας τα κόστη και αυξάνοντας τις
επιδόσεις και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων τους, ενώ
παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιούν το Azure ως υπηρεσία (as-a-Service). Επιπλέον, η HPE πρόσφατα ανακοίνωσε
και μια νέα συμφωνία με την Digital Realty, έναν από τους
μεγαλύτερους, παγκόσμιους παρόχους εγκαταστάσεων
συντοπισμού, για την ασφαλή φιλοξενία και διαχείριση των
cloud υπηρεσιών του HPE GreenLake στις εκσυγχρονισμένες, βιώσιμες εγκαταστάσεις της Digital Realty. Μέσω
αυτής της συνεργασίας, οι οργανισμοί επωφελούνται από
τον σχεδιασμό έως την υποστήριξη, με προδιαμορφωμένες λύσεις και μία ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης
υπηρεσιών - επιταχύνοντας την παραγωγή αποτελεσμάτων
και καινοτομίας.
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Η Mastercard υπέγραψε τη Χάρτα
Διαφορετικότητας

Η Mastercard, υπέγραψε φέτος τη «Χάρτα Διαφορετικότητας», παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για ένα
ποικιλόμορφο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό
περιβάλλον, προσφέροντας στους εργαζομένους της ίσες
ευκαιρίες ανάπτυξης και απεριόριστες δυνατότητες. Στο
πλαίσιο της υπογραφής της Χάρτας, η Mastercard ενισχύει
τη μακροχρόνια δέσμευσή της να προωθεί ένα περιβάλλον
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από πεποιθήσεις, πολιτισμούς και υπόβαθρα, ένα περιβάλλον το οποίο καλωσορίζει και ενθαρρύνει
τη διαφορετικότητα.
Παράλληλα, η συμμετοχή της Mastercard στη «Χάρτα Διαφορετικότητας», συμβαδίζει με τις βασικές της αρχές περί
συμπερίληψης και ηθικής. Επιπλέον, η εταιρεία αναγνωρίζει
πως, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου και οι
ιδέες τους εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται δίκαια, πετυχαίνουν περισσότερα. Ως εκ τούτου, η Mastercard προκειμένου
να ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες των εργαζομένων,
των πελατών, των συνεργατών και των κοινοτήτων της, στις
περισσότερες από 210 χώρες και περιοχές όπου ζουν και
εργάζονται, επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.
Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της
Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας
αντικατοπτρίζει τον ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουργίας
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της εταιρείας μας και νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι που
είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας. Η δημιουργία μιας
ομάδας με επίκεντρο τη διαφορετικότητα είναι μόνο ένα
μέρος της εξίσωσης. Στη Mastercard θεωρούμε σημαντικό
τη δημιουργία μιας κουλτούρας όπου οι εργαζόμενοι, με
όλη την ποικιλομορφία τους, αισθάνονται πάντοτε πολύτιμοι
και σεβαστοί. Ο αμοιβαίος αυτός σεβασμός και η αποδοχή,
η έμφαση στο ταλέντο και στη μοναδικότητα είναι αξίες
που βρίσκονται στον πυρήνα μας και δεσμευόμαστε να
συνεχίζουμε να τις υποστηρίζουμε ενεργά.» Ο Σταύρος
Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity
Charter Greece συμπλήρωσε: «Η Mastercard έγινε μέλος της
Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, στο
πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος δράσεων αναφορικά με το σεβασμό των αρχών και αξιών της Διαφορετικότητας και υγιούς ένταξης στελεχών. Τους καλωσορίζουμε στη
μεγάλη οικογένεια της Χάρτας και τους υποσχόμαστε ότι θα
είμαστε δίπλα τους να τους συνδράμουμε με τις δυνάμεις
μας στην υλοποίηση ακόμα περισσότερων πρωτοβουλιών
στη κατεύθυνση της αποδοχής και της υποστήριξης της
διαφορετικότητας.» Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση
της Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις και έχει ως στόχο
να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της
ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε
κάθε εργασιακό περιβάλλον. Το 2019, η Ελλάδα έγινε η
23η χώρα που υπεγράφη η Χάρτα η οποία, στη χώρα μας,
υλοποιείται από το ΚΕΑΝ.
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Κέντρο Κυβερνοασφάλειας για το
δημόσιο από το Ταμείο Ανάκαμψης


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Τη δημιουργία Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (Security
Operation Center - SOC) για όλο το Δημόσιο και τους φορείς του, εκτός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προβλέπει
έργο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που
εντάχθηκε, έπειτα από πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στο Ταμείο Ανάκαμψης και εγκρίθηκε την
1 Απριλίου 2022. Η λειτουργία του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας θα περάσει στην ΕΥΠ ως το τέλος του 2024. Η
διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού για την επιλογή του
αναδόχου διενεργείται από το ΚΕΤΥΑΚ (Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, αυτοτελής
υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον διοικητή της ΕΥΠ).
Τη διακήρυξη του διαγωνισμού έχουν λάβει, σύμφωνα με
πληροφορίες, 4 με 5 εταιρείες. Δεν θα κοινοποιηθεί δημόσια, λόγω της φύσεως του έργου. Οι ιδιωτικοί φορείς που
μετέχουν στη διαδικασία δεσμεύονται με αυστηρές ρήτρες
εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή
και εθνική νομοθεσία για τα έργα αυτής της κατηγορίας.
Η διαδικασία προβλέπει κατάθεση ενστάσεων στο πλαίσιο
του διαγωνισμού (εφόσον υπάρξουν) αποκλειστικά στην
ΚΕΤΥΑΚ και, ακολούθως, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το SOC στοχεύει ειδικότερα στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας του δημοσίου τομέα με έμφαση τις μελλοντικές
απειλές, δεδομένης της αλλαγής του γεωπολιτικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη εξαιτίας και του πολέμου στην
Ουκρανία. Ο βασικός πυρήνας του έργου είναι η προστασία
της περιμέτρου των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου στην επικοινωνία τους με τον «έξω κόσμο» δηλαδή το
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διαδίκτυο. Ο ανάδοχος, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει
γνώση της αρχιτεκτονικής που έχει στηθεί το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύζευξις (1 και 2) του δημοσίου. Ουσιαστικά το
έργο απαντά σε δύο προκλήσεις, το γεγονός ότι οι απειλές
στον κυβερνοχώρο γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες
και την ίδια στιγμή οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου
πολλαπλασιάζονται. Τον μεγαλύτερο ρόλο βεβαίως στην
αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν οι άνθρωποι και
όχι το λογισμικό με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το
ΚΕΤΥΑΚ έχει στελεχωθεί με το αναγκαίο εξειδικευμένο
προσωπικό (αναλυτές δεδομένων κ.λπ.). Στο Κέντρο θα γίνονται αναλύσεις δεδομένων με στόχο ανίχνευση κινήσεων
που μπορεί να δείχνουν απόπειρες ή προπαρασκευαστικές
ενέργειες επιθέσεων. Θα παρέχεται εποπτεία 24/7 όλων
των κινήσεων που μπορεί να δείχνουν κυβερνοεπίθεση
και συμβουλευτική για τον τρόπο αντίδρασης στα συστήματα που μπορεί να δέχονται κυβερνοεπίθεση. Επίσης, θα
εκπονούνται πολιτικές κυβερνοασφάλειας και θα γίνονται
συστάσεις αναφορικά με την προστασία των συστημάτων
από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Ο ανάδοχος θα διαθέσει
ομάδα υποστήριξης για δυο χρόνια. Ακολούθως, εκπαιδευμένα στελέχη του ΚΕΤΥΑΚ θα είναι σε θέση να χειρίζονται το Κέντρο και να εκπαιδεύουν στελέχη του δημοσίου.
Βάσει του χρονοδιαγράμματος τέλος καλοκαιριού θα έχει
αναδειχθεί ο ανάδοχος ώστε τέλος του έτους να έχουν
στηθεί οι αναγκαίες τεχνολογικές υποδομές. Η λειτουργία
του σε δημόσιους φορείς που σταδιακά θα εντάσσονται θα
ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023.
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Ιωάννης Καραγιάννης

Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ομίλου Olympia

Ο Ιωάννης Καραγιάννης είναι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Olympia. Κατά τη
διάρκεια της καριέρας του, έχει διατελέσει Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος στις επιχειρήσεις του Ομίλου, με σημαντικό ρόλο στις επενδύσεις και την επιτυχημένη πορεία πολλών
εξ’ αυτών, όπως για παράδειγμα της Play, της μεγαλύτερης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας
στην Πολωνία, όπου διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ.Είναι επίσης Πρόεδρος του Public Group
και της Westnet. Με σημαντική εμπειρία στο Marketing και τις Πωλήσεις σε διαφορετικούς κλάδους, όπως είναι αυτός των τηλεπικοινωνιών, του retail και των καταναλωτικών
προϊόντων, ο Γιάννης Καραγιάννης είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.
Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ από το 2002 έως το 2008. Έχει
πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος MBΑ
από το Bradford Management School. Με σκοπό την επιτάχυνση του φιλόδοξου επενδυτικού
πλάνου που θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην αγορά ως σύγχρονου
omnichannel retailer σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τον μετασχηματισμό του σε digital-first
οργανισμό, το Public Group ενισχύει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, μετά την
ολοκλήρωση της θητείας του Piet Coelewij, τη θέση του (μη εκτελεστικού) Προέδρου του
Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Γιάννης Καραγιάννης, που διατηρεί παράλληλα και τον ρόλο του ως
Εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου Olympia, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την πίστη
της Olympia στη δυναμική του Public Group. Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Καραγιάννης δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Piet για την
ουσιαστική συνεισφορά του στον μετασχηματισμό της εταιρίας, σε μια περίοδο με ιδιαίτερες
προκλήσεις για τον κλάδο του retail. Η μεγάλη εμπειρία του στο retail και e-commerce αποτέλεσε σημαντικό οδηγό για τη διοικητική ομάδα, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό στρατηγικό
πλάνο για τη μεταμόρφωση της εταιρίας σε κορυφαίο omnichannel retailer. Παράλληλα, θα
ήθελα να καλωσορίσω στο Διοικητικό Συμβούλιο την Patricia, τον Σοφοκλή και τον Jeremy.
Πρόκειται για κορυφαία στελέχη που έχουν συνεισφέρει στον επιτυχημένο μετασχηματισμό
εταιρειών-κολοσσών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία
τους θα συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη του νέου Public Group και θα υποστηρίξει την
προσπάθεια της διοικητικής ομάδας και όλων των εργαζομένων στον Όμιλο να γίνονται
κάθε μέρα ακόμη καλύτεροι, διαμορφώνοντας τη βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης, σε όλα
τα σημεία επαφής με τον πελάτη.»
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@fire: Η Realme με απώτερο σκοπό της να
διατηρήσει το ενδιαφέρον του αγοραστικού
κοινού σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασε την
παραλλαγή Free Fire Limited Edition του Realme
9 Pro+ και θα κυκλοφορεί αποκλειστικά στην
Ευρώπη. Το Garena Free Fire είναι ένα από τα
πιο δημοφιλή παιχνίδια του Android αυτή τη
στιγμή, γι’ αυτό και η Realme συνεργάστηκε
με τους προγραμματιστές παιχνιδιών για
να προωθήσει το προϊόν της. Εκτός από
τη διαφορετική βαφή που συνάδει με την
αισθητική του λεγόμενου Free Fire, η Realme
συμπεριέλαβε μερικά επιπλέον καλούδια και
στο κουτί. Ένας χάρτης Free Fire μπορεί να
βρεθεί μέσα στο κουτί, μερικά αυτοκόλλητα και
μια εικόνα της Kelly.
@tap: Έναν ξεχωριστό κύκλο εργασιών έχει
ξεκινήσει η Xiaomi από τον Αύγουστο του
2022 προκειμένου να φέρει την υποστήριξη
λειτουργίας Back tap σε πολλές συσκευές
της. Αρχικά, το νέο αυτό χαρακτηριστικό είχε
ακουστεί πως θα έφθανε συσκευές Xiaomi με
Android 11, αλλά δεν συνέβη, αυτό τουλάχιστον
όσον αφορά τα διεθνή μοντέλα. Ωστόσο, με
τη σταθερή ενημέρωση MIUI 13, η Xiaomi έχει
ενεργοποιήσει τις λειτουργίες χειρονομίας
Back Tap για μερικές συσκευές.
@share: Επί χρόνια το iOS προσπαθεί να
κερδίσει έδαφος στην αγορά και πλέον
σημειώνει μια μικρή άνοδο, αν και το Android
συνεχίζει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερος
μέρος του παγκόσμιου μεριδίου στην κατηγορία
των mobile OS. Το όχι και ιδιαίτερα μακρινό
2018, το Android είχε μερίδιο αγοράς 77,32%,
ενώ φέτος, υπολογίζεται ότι έχει πέσει στο
69,74%, μια πτώση σχεδόν 8% σε τέσσερα
χρόνια. Αντίθετα, το iOS αυξήθηκε από 19,4%
σε 25,49% την ίδια περίοδο.
@battery: Η Samsung θέλοντας να επιτύχει
τα μέγιστα στην αυτονομία των smartphones
της, βρήκε τον τρόπο για να μεταφέρει
μια νέα τεχνολογία μπαταρίας που μέχρι
στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στην
αυτοκινητοβιομηχανία. Το μέγεθος των
μπαταριών των μελλοντικών smartphones
θα μπορούσε έτσι να αυξηθεί σημαντικά.
Θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της
χωρητικότητας κατά 10% ή περισσότερο για μια
μπαταρία ισοδύναμου μεγέθους.

