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Έργο της Syntax στο Υπ. Οικονομικών Κύπρου 
για εκσυγχρονισμό legacy εφαρμογών
Το έργο έγινε case study διεθνώς από τη Micro Focus

Η SYNTAX IT, ο συνεργάτης της Micro Focus σε Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή, 
ολοκλήρωσε έργο εκσυγχρονισμού legacy εφαρμογών για το Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων (ΤΕΠ) του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου. Το έργο αφορά στον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος για τη διαχείριση των φορολογικών λειτουργιών που 
χρησιμοποιεί το ΤΕΠ, η υποδομή του οποίου έπαψε να υποστηρίζεται, θέτοντας έτσι ένα 
τεράστιο ρίσκο επιχειρησιακής συνέχειας για τις λειτουργίες του. Η Syntax πρότεινε 
και υλοποίησε μια εκσυγχρονιστική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας την Visual COBOL 
for Visual Studio, που επιτρέπει στο ΤΕΠ να επαναχρησιμοποιήσει όλη την αποκτημένη 
πνευματική ιδιοκτησία με ελάχιστες αλλαγές, μειώνοντας παράλληλα τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο. Οι προγραμματιστές COBOL του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσα στο Visual Studio, ένα μοντέρνο περιβάλλον 
ανάπτυξης, με ελάχιστη εκπαίδευση. Πλέον μια 25χρονη εφαρμογή της COBOL 
μετασχηματίστηκε εύκολα σε μια μοντέρνα εφαρμογή με σημαντικά οφέλη για όλους. Το 
σύνθετο αυτό έργο έλαβε σημαντική δημοσιότητα διεθνώς ως case study μέσα από την 
ιστοσελίδα της Micro Focus και παρουσιάζεται σε λεπτομέρεια παρακάτω.

DAILY IT, INTERNET & TELECOMS BRIEFING

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Σχετικά με το έργο «Διαδραστική Πολιτιστική 
Πύλη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης» 
του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 
διευκρινίζεται ότι το έργο βρίσκεται σε 
φάση κατακύρωσης και η εταιρεία OTS έχει 
αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Η GOOGLE ΕΠΕΝΔΥΕΙ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ) 
ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Η Google προχώρησε σε επένδυση στην 
εταιρεία ρομποτικής Savioke, η οποία 
σχεδιάζει και παράγει ρομπότ που μπορούν να 
«δουλέψουν» σε γηροκομεία και νοσοκομεία. Η 
Savioke ανακοίνωσε ότι έλαβε χρηματοδότηση 
ύψους 2 εκατ. δολ. από τη Morado Venture 
Partners, την ΑΜΕ Cloud Ventures, τη Google 
Ventures και άλλους μεμονωμένους επενδυτές. 
Συγκεκριμένα, η Google Ventures επένδυσε 
στην εταιρεία, στα πλαίσια χρηματοδοτικού 
πακέτου ύψους 2 εκατ. δολ. Ο CEO της 
Savioke, Steve Cousins, δήλωσε ότι υπάρχουν 
μεγάλες ευκαιρίες για την εφαρμογή της 
ρομποτικής στον κλάδο των υπηρεσιών και 
μέσα στους επόμενους μήνες η εταιρεία 
αναμένει τα πρώτα αποτελέσματα και δεδομένα 
των δοκιμών της.

INFOLEX: ΝΕΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE
Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της 
Lexmark International Inc. και Bottomline 
Technologies για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, 
Αλβανία και ΠΓΔΜ, ανανέωσε ριζικά την 
εταιρική της ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.infolex.gr. Οι μεταπωλητές 
και οι διανομείς της Lexmark έχουν πρόσβαση 
σε πολλές και χρήσιμες για την καθημερινή 
εργασία τους πληροφορίες, ενώ καινοτομία 
αποτελεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία 
ανάρτησης και αποστολής προσφορών με 
ειδικές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Πρωτιά της SAS Ελλάδας στα καλύτερα 
εργασιακά περιβάλλοντα και το 2014

Η SAS κατετάγη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη 1η 
θέση στην ετήσια λίστα με τις «Εταιρείες με τα Καλύτερα 
Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το 2014» του 
Great Place to Work Institute Hellas. H νέα διάκριση της SAS 
Ελλάδας αποτελεί συνέχεια ανάλογων διακρίσεων της SAS 
σε παγκόσμιο επίπεδο. O Νίκος Πέππας, Γενικός Διευθυντής 

της SAS Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη διάκριση είναι 
συνέχεια διάκρισης που έλαβε το τοπικό γραφείο πρόσφατα από την SAS ως “Το 
καλύτερο γραφείο της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης” για το προσωπικό της τόσο όσον 
αφορά την κατάρτιση και δεξιότητες του, καθώς και δυνατότητα παράδοσης έργων. 
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καθιστούμε τη SAS Ελλάδας ως μια ελκυστική 
εταιρεία για όλους τους επαγγελματίες στο χώρο των δεδομένων.»
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Δύο νέες συνεργασίας για την Adacom
Με την Ισπανική Logtrust και την Ιαπωνική Trend Micro

Η Adacom, που δραστηριοποιείται στον τομέα των λύσεων ασφάλειας πληροφοριακών 
συστημάτων, ανακοίνωσε δύο νέες συνεργασίες με δύο ακόμη καταξιωμένους οίκους 
προϊόντων λογισμικού ασφαλείας του εξωτερικού, την Ισπανική Logtrust και την 
Ιαπωνική Trend Micro.Η Logtrust, ειδικεύεται στην παροχή λύσεων που επιτρέπουν 
την ενοποίηση, διαχείριση και εύκολη οπτικοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο (Big Data Analytics), παρέχοντας δυνατότητες για την ευφυή 
λειτουργική και επιχειρηματική αξιοποίησή τους από έναν οργανισμό. Το cloud-based 
μοντέλο της Logtrust έχει υιοθετήσει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας cloud, σε 
ότι αφορά την τιμή και την επεκτασιμότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση 
που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα log files τους, εντός 
του cloud. Η Trend Micro, παγκόσμιος ηγέτης σε εφαρμογές και λύσεις λογισμικού 
ασφάλειας, διαθέτει λύσεις που απευθύνονται σε ευρύ φάσμα πελατών: καταναλωτές, 
επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς, παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφάλεια 
δεδομένων για προστασία δεδομένων σε φορητές συσκευές, σταθμούς εργασίας, 
gateways, servers, ακόμη και περιβάλλοντα cloud. Η Trend Micro επιτρέπει την ευφυή 
προστασία των πληροφοριών, μέσω μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας ασφάλειας, 
απλής στην ενσωμάτωση και στη διαχείριση, η οποία προσαρμόζεται εύκολα στο ήδη 
υπάρχον τεχνολογικό «οικοσύστημα» μιας επιχείρησης.
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Κρατήστε τις ημερομηνίες  
και εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας 
στα συνέδρια που σας ενδιαφέρουν

2014 EVENTS

Πληροφορίες: Νικόλας Κονδάκης,  
210 661 77 77 (ext. 124), nkondakis@boussias.com 

Εκδήλωση του ΟΠΑ για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Παρουσιάσθηκε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας του ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) διοργάνωσε εκδήλωση, με θέμα 
«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με 
στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας για όλες τις 
προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
του ΟΠΑ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μία σειρά νέων δράσεων, η οποία 
έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας στο 
ΟΠΑ δημιουργώντας το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens 
Center of Entrepreneurship and Innovation - ACEin) που υπάγεται στο αναπτυξιακό 
σχέδιο «Έργο Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Μέσα από τη δράση αυτή, οι ωφελούμενοι θα 
μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, 
να αξιοποιήσουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και τέλος να έχουν την ευκαιρία να 
δικτυωθούν σε ένα διεθνούς εμβέλειας δίκτυο χρηματοδοτών. Επιπλέον, παρουσιάστηκε 
η συμβολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΟΠΑ. 
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Νοva GO: Περιεχόμενο της Nova σε mobile συσκευές
H Forthnet καινοτομεί ακόμη μία φορά δίνοντας, με το Nova GO, τη δυνατότητα στους 
συνδρομητές των αθλητικών καναλιών Novasports ή/και των κινηματογραφικών 
καναλιών Novacinema να απολαμβάνουν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, το 
αγαπημένο τους πρόγραμμα μέσω laptop, smartphone (iOS & Android) και tablet, 
όπου και αν βρίσκονται αρκεί να διαθέτουν broadband σύνδεση στο internet. Οι 
συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση στη νέα υπηρεσία με τρία απλά και εύκολα 
βήματα. Στη συνέχεια μέσω ενός απλού κι εύχρηστου μενού πλοήγησης, ο κάθε 
συνδρομητής μπορεί να απολαμβάνει τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις των 
καναλιών Novasports, με αγώνες σε ζωντανή μετάδοση και όποτε εκείνος θέλει, 
ταινίες και σειρές από τα κανάλια Novacinema, ντοκιμαντέρ του History Channel, 
παιδικά προγράμματα από το Boomerang, talk shows και πολλά ακόμη.




