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Σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Alpha TV
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην Alpha TV (Satellite Television S.A.) 
το project αναβάθμισης και βελτιστοποίησης της ενεργής δικτυακής υποδομής 
από Fast Ethernet σε  πλήρης Gigabit Ethernet 1Gbps και POE σε όλη τη δικτυακή 
τοπολογία, αξιοποιώντας πλατφόρμα Cisco. «Στόχος μας είναι να πετύχουμε την 
αύξηση της χωρητικότητας και της ταχύτητας για τη μεταφορά  αρχείων video υψηλής 
ανάλυσης, τα οποία διακινούνται στα συστήματα μας, όπως και την επεξεργασία των 
εφαρμογών σε μικρό χρόνο. Παράλληλα, ενσωματώνουμε και την POE τεχνολογία για 
μεγαλύτερη ευελιξία σε συνδέσεις  συσκευών όπως, π.χ., τα IP τηλέφωνα» δηλώνει 
στο NetFAX ο Δημήτρης Βαλλιανάτος. Επιπλέον, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα 
ξεκινήσει την καταγραφή διαδικασιών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες 
επιχειρησιακές  εφαρμογές (ERP,HRMS, κ.λπ.), με σκοπό την εφαρμογή του πλήρη 
ψηφιακού μετασχηματισμού σε βάθος τριετίας, επιλέγοντας είτε ανάπτυξη εφαρμογών 
in-house είτε επιλογή outsourced λύσεων, ανάλογα τις ανάγκες που θα καταγραφούν. 
Αυτό περιλαμβάνει τη μετάβαση σε περιβάλλον paperless office, την εισαγωγή 
συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, τα συστήματα ηλεκτρονικών workflows 
κ.α, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για την εταιρεία. Υψηλή θέση στην ατζέντα 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής έχει το Disaster Recovery Plan και το Business 
Continuity. «Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την κατάρτιση σχεδίου 
ανάκαμψης από καταστροφή. Για την εταιρεία μας, έναν τηλεοπτικό σταθμό που 
εκπέμπει όλο το 24ώρο, η επιχειρησιακή συνέχεια και η ανάκαμψη από καταστροφή 
έχει ύψιστη σημασία» συμπληρώνει ο Δ. Βαλλιανάτος. Επιπλέον, για το 2017 έχει 
προγραμματιστεί η υιοθέτηση ενός συστήματος BI, «ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση 
να επεξεργάζεται συνδυαστικά, να αναλύει και να οπτικοποιεί δεδομένα από διάφορες 
πληροφοριακές πηγές, καθώς και να δημιουργεί και να παρακολουθεί σε πραγματικό 
χρόνο κρίσιμους δείκτες αποδοτικότητας, κόστους και εσόδων, αποτελώντας 
πολύτιμο αρωγό στη διαδικασία λήψης κρίσιμων  επιχειρηματικών αποφάσεων». Το 
τελευταίο έτος η Διεύθυνση Πληροφορικής έφερε εις πέρας δράσεις, όπως ήταν η 
σύνδεση των πληροφοριακών υποδομών της με δεύτερο Internet Provider με σκοπό 
την αδιάλειπτη σύνδεση με το διαδίκτυο και η δημιουργία εκ του μηδενός όλης 
της δικτυακής υποδομής των ΙΤ services και των WAN συνδέσεων του καινούριου 
σταθμού στην Κύπρο, μαζί με την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας. Όλα τα 
παραπάνω ευθυγραμμίζονται με τη βασική στρατηγική της Διεύθυνσης Πληροφορικής, 
που συνίσταται στην ευθυγράμμιση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού με τις 
επιχειρηματικές ανάγκες και τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της υποστήριξης των 
υποδομών, των εφαρμογών και των χρηστών.

ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ MOBILITY 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ MWC 2017 Η LENOVO
Η Lenovo ανακοίνωσε στο πλαίσιο του 
MWC 2017 ένα οικοσύστημα συσκευών και 
υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη νέα εποχή 
του mobility. Όπως το Miix 320, που συνδυάζει 
συνδεσιμότητα on-the-go και προσιτή τιμή, τα 
Yoga 720 και 520  convertibles  σχεδιασμένα 
για όλη την οικογένεια, αλλά και Moto G5 
και Moto Παράλληλα, η Lenovo ανακοίνωσε 
μια βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
Lenovo Connect με την υποστήριξη 
επαναπρογραμματιζόμενων e-SIMs.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Η Κωτσόβολος γιορτάζει φέτος τα 15 χρόνια 
παρουσίας της στην Πάτρα, υποσχόμενη 15 
εβδομάδες εκπλήξεων και προσφορών στα 
2 μεγάλα καταστήματα της πόλης. Από το 
Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο, οι επισκέπτες 
στα καταστήματα της Πάτρας θα μπορούν να 
βρουν μοναδικές προσφορές, αλλά και να 
συμμετέχουν σε πολλαπλές δραστηριότητες, 
που θα ανακοινώνονται στη διάρκεια των 15 
εβδομάδων του εορτασμού.

ΤΟ LG G6 ΚΑΝΕΙ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΗΝ MWC
Η LG Electronics παρουσίασε στο πλαίσιο της 
MWC 2017 το G6, το καινούριο smartphone της 
που διαθέτει ένα νέο και πρωτοποριακό format 
οθόνης, συμπληρώνοντας μια κινηματογραφική 
εμπειρία θέασης, μια εξαιρετική αναλογία 
οθόνης σε σχέση με τη συσκευή, ευρυγώνιο 
φακό και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. 
Σχεδιασμένο με βάση τα σχόλια και τις 
προτάσεις των καταναλωτών  το G6 ακολουθεί 
μια βασική προσέγγιση για premium 
smartphones, με έμφαση στα χαρακτηριστικά 
που αναζητούν οι καταναλωτές .
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Τρεις προσφορές σε διαγωνισμό της ΕΚΧΑ  
για υποδομές DC και DRC
Στα 1,46 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου

Η Cosmos Business Systems, η Intracom και η ένωση εταιρειών “UniSystems-Space 
Hellas” κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
& Συντήρησης Υποδομής Κέντρου Δεδομένων (DC) και Κέντρου Δεδομένων 
Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRC) ΕΚΧΑ Α.Ε.».Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του υλικού/ λογισμικού 
της υποδομής που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου 
στους πολίτες, στους επαγγελματίες και Αναδόχους του έργου της Κτηματογράφησης 
που συνεργάζονται με την ΕΚΧΑ Α.Ε. και αφετέρου σε εργαζόμενους της ΕΚΧΑ ΑΕ,  
στους οποίους παρέχει τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και δοκιμών για το λογισμικό 
που αναπτύσσει με ιδίους πόρους. Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος καλείται να 
προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υλικού και λογισμικού 
στο πρωτεύον και στο εφεδρικό data center της ΕΚΧΑ Α.Ε, υπηρεσίες φιλοξενίας 
εφεδρικού data center, προμήθεια συστήματος ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών 
(Web Application Firewall) και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στα 1,46 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

ΤΟ CONFERIENCE ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 
MANAGEMENT TEAM MEETING ΤΟΥ ΟΤΕ 
Η πλατφόρμα της Conferience 
χρησιμοποιήθηκε από 1.500 στελέχη του ομίλου 
ΟΤΕ στο ετήσιο συνέδριο top management 
στελεχών που πραγματοποιήθηκε στον 
εκθεσιακό χώρο της Metropolitan Expo. Μέσω 
του ειδικού branded app MTM (Android, iOS 
και HTML) που υλοποιήθηκε για τους λόγους 
της εταιρικής συνάντησης των συνεργατών του 
ομίλου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα 
της εγγραφής τους στην εκδήλωση, 
ενημέρωσης για αυτήν καθώς και της 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό “Cosmote 
έχεις ταλέντο”.

NΕΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ EOS 
ΑΠΟ ΤΗΝ CANON
Η Canon ανακοίνωσε δύο νέες φωτογραφικές 
μηχανές DSLR που προστίθενται στην 
οικογένεια EOS – την EOS 77D και την 
EOS 800D. Συνδυάζοντας πρωτοποριακές 
τεχνολογίες απεικόνισης, όπως τον 
αισθητήρα τύπου APS-C CMOS στα 24,2 
megapixels και τον επεξεργαστή DIGIC 7, η 
EOS 77D υπόσχεται κορυφαία απόδοση και 
πλήρη έλεγχο, ενώ η EOS 800D μπορεί να 
συντροφεύσει τους κατόχους της στα πρώτα 
του βήματα στον κόσμο των DSLR. Μαζί με 
τις μηχανές, η Canon διαθέτει τον φακό EF-S 
18-55mm f/4-5.6 IS STM όπως και το Remote 
Controller BR-E1.

ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ Η HP INC ΕΝΕΚΑ PCS 
Η HP Inc ξεπέρασε τις προβλέψεις των 
αναλυτών της Wall Street όσο αφορά τα 
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για το 
οικονομικό έτος 2017 και σε αυτό συνέβαλε 
η καλή της πορεία στην αγορά PCs. 
Συγκεκριμένα, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
περσινό τρίμηνο η HP Inc κατέγραψε μια 
αύξηση των πωλήσεων της κατά 3,6%.
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Αναχωρεί η ελληνική αποστολή για το Mobile World 
Congress 2017
Η ελληνική αποστολή αναχωρεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου για τη Βαρκελώνη, 
με ευρεία συμμετοχή από όλους τους χώρους του ελληνικού οικοσυστήματος και τη 
συμμετοχή start-ups. Την ελληνική πολιτεία στο MWC θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο ΓΓ Υπουργείου 
& ΓΓ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος και ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας. Θα παρευρεθούν επίσης, η Περιφερειάρχης 
Αττικής Ρένα Δούρου, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης Πέτρος Ινιωτάκης, ο 
Πρόεδρος του Enterpise Greece Χρήστος Στάικος, καθώς και εκπρόσωποι των χορηγών 
και υποστηρικτών. Τα επίσημα εγκαίνια του εθνικού περιπτέρου θα γίνουν τη Δευτέρα 
27 Φεβρουαρίου στις 14:00 με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της πολιτείας, των 
διοργανωτών, των χορηγών, των υποστηρικτών και όλων εταιρειών που συμμετέχουν.
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Η Vamvas Medicals υιοθετεί την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση και το cloud
Σε υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και του cloud θα προχωρήσει 
μέσα στο 2017 η Vamvas Medicals. 
Η εταιρεία έχει κάνει ήδη έρευνα της αγοράς για το θέμα της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης και έχει καταλήξει στη λύση της Retail Link, αξιολογώντας 
το κόστος, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια που παρέχει αυτή. «Η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση πέραν των δυνατοτήτων που προσφέρει τόσο σε 
εμάς όσο και στους πελάτες μας, θα μειώσει αρκετά και το λειτουργικό 
κόστος. Είναι κάτι που πλέον όλες οι εταιρείες που δεν το έχουν κάνει πρέπει 
να το κάνουν. Με την υιοθέτησή της δεν θα έχουμε, πλέον, φυσικό αρχείο, 
αλλά ηλεκτρονικό, θα μειωθεί το κόστος χαρτιού και εκτύπωσης, ενώ θα 
αποκτήσουμε και άλλα σημαντικά οφέλη» δηλώνει στο NetFAX o Γιώργος 
Καββαλάκης, CIO της Vamvas Medicals. 
H Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας σκοπεύει, επίσης, να αξιοποιήσει 
το cloud όπου θα μεταφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτό που θα γίνει 
σίγουρα είναι η αξιοποίηση λύσης backup στο cloud (πιθανόν με το Azure), 
ενώ πέρα από το backup εξετάζεται και η λύση του hybrid domain «για να 
έχουμε ένα DC στο cloud και τη δυνατότητα login στο σύστημα από παντού».
Ένα από τα πιο σημαντικά IT Projects που υλοποίησε η εταιρεία πρόσφατα 
ήταν η in-house ανάπτυξη μιας λύσης mobility για περιβάλλοντα αφής, σε πολύ 
μικρό κόστος και με την πλήρη λειτουργικότητα του ERP. 
Η λύση, για την ανάπτυξη της οποίας χρειάστηκαν 4 μήνες, παρέχει 
άμεση πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες και βελτιστοποιεί τις εταιρικές 
διαδικασίες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα όλων των τμημάτων της 
εταιρείας.Σχολιάζοντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Διεύθυνση 
Πληροφορικής της Vamvas Medicals φέτος ο Γ. Καββαλάκης δηλώνει στο 
NetFAX «Ως τμήμα θέλουμε να είμαστε up to date. Συνεπώς, στρατηγική μας 
είναι να ακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και στο πλαίσιο αυτό ένα 
γενικότερο project είναι η αναβάθμιση συστημάτων, εξοπλισμού σε σημείο 
τέτοιο που να βοηθήσει τις επιχειρηματικές ανάγκες». Και συμπληρώνει 
«Αυτό που κάνουμε ως τμήμα είναι το να προωθούμε νέες λύσεις που θα 
μας φέρουν ακόμα πιο μπροστά τεχνολογικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά, 
προσπαθώντας, παράλληλα, να μειώσουμε και το λειτουργικό μας κόστος».

ΤΗ ΣΕΙΡΑ SUPER UHD ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 
ΛΑΝΣΑΡΕΙ Η LG
Η LG Electronics (LG) λανσάρει σήμερα στο 
κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στη Σεούλ τη 
σειρά SUPER UHD τηλεοράσεων για το 2017, η 
οποία διαθέτει οθόνες Nano Cell. Παράλληλα 
με την εντυπωσιακά λεπτή τηλεόραση LG 
SIGNATURE OLED W που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά στην CES τον περασμένο μήνα, 
η LG φιλοδοξεί ότι η διπλή στρατηγική της για 
τις τηλεοράσεις θα της επιτρέψει να διευρύνει 
το μερίδιο αγοράς της στην παγκόσμια αγορά  
τηλεόρασης. 

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ  
ΤΟΥ APPLE PARK
Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Apple 
στην Αμερική, που θα φιλοξενήσουν τα 
κεντρικά της γραφεία, θα εγκαινιαστούν τον 
Απρίλιο. Στο Apple Park θα μετακομίσουν μέσα 
σε έξι μήνες σχεδόν 12.000 υπάλληλοι της 
εταιρείας, σε ένα χώρο που θα επεκτείνεται 
σε 175 εκτάρια, υποστηριζόμενο στο σύνολό 
του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
με το γυαλί να κυριαρχεί στην εξωτερική 
επιφάνεια του κεντρικού κτιρίου, αρχιτεκτονικά 
δομημένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
παραπέμπει σε εικόνα διαστημοπλοίου.

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»  
ΓΙΑ ΤΗΝ EPSON ΣΤΗΝ ISE 2017
Το βραβείο για το καλύτερο μεγάλο περίπτερο 
(άνω των 100μ²), που εντάχθηκε στα βραβεία 
για πρώτη φορά φέτος, στην κατηγορία 
«Βραβείων Σχεδιασμού Περιπτέρων» απέσπασε 
η Epson στην ISE 2017. Tο περίπτερο της 
Epson σχεδιάστηκε για να αναδείξει τη 
φωτεινότητα και την αποτελεσματικότητα της 
3LCD τεχνολογίας των βιντεοπροβολέων της, 
καθώς και των έξυπνων γυαλιών Moverio.
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Οι εκδόσεις ΓΡΙΒΑΣ επιλέγουν το Soft1 ERP
Oι εκδόσεις ΓΡΙΒΑΣ (GRIVAS Publications), ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος 
ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων στην ελληνική αγορά, επέλεξε τη λύση ERP 
της SoftOne (μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia), στο πλαίσιο αναβάθμισης 
των πληροφοριακών συστημάτων του. Η υλοποίηση του Soft1 ERP θα συμβάλλει 
στη μετάβαση της GRIVAS Publications σε μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, η 
οποία υποστηρίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Η αξιοποίηση των ενοτήτων Παραγωγής και Οικονομικής Διαχείρισης, θα βοηθήσει 
τη GRIVAS Publications να τυποποιήσει όλες τις φάσεις παραγωγής των προϊόντων 
της, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ακρίβεια υπολογισμού του κόστους, με επιμερισμό 
των δαπανών σε προκαθορισμένα κέντρα. Ενσωματώνοντας προηγμένα εργαλεία 
Εμπορικής Διαχείρισης και CRM, το Soft1 ERP ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
αναλυτικής παρακολούθησης των εξόδων συμμετοχής σε εκθέσεις, επιτρέποντας 
παράλληλα στην εταιρεία, να διαμορφώνει αντίστοιχες τιμολογιακές πολιτικές για τα 
επιμέρους κανάλια διάθεσης των προϊόντων της. Με τις λύσεις enterprise mobility 
της SoftOne, η GRIVAS Publications θα βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης 
των σχέσεων της με τα κανάλια διάθεσης, παρέχοντας στους πωλητές της, ασφαλή 
πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα, τη στιγμή ακριβώς που τα χρειάζονται, μέσα από 
μία φορητή συσκευή. Τέλος, η real-time διασύνδεση του Soft1 με το e-shop της 
εταιρείας, θα επιτρέψει την εύκολη ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος 
τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο αποθεμάτων, ενισχύοντας τις 
online πωλήσεις της επιχείρησης.  

H GEMALTO ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  
ΜΕ ΤΗΝ MICROSOFT
Η ειδική σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας 
Gemalto συνεργάστηκε με την Microsoft για να 
φέρει τις τεχνολογίες της eSIM και On Demand 
Connectivity στις Windows 10 συσκευές, 
παρέχοντας στους χρήστες περισσότερο έλεγχο 
στη συνδεσιμότητα των συσκευών τους.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ANDROID 
RANSOMWARE ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ESET 
Η ESET κατέγραψε μια αύξηση πάνω από 50% 
στην ανίχνευση του Android ransomware το 
2016, που αποτελεί ιστορικά το μεγαλύτερο 
αριθμό προσπαθειών για διείσδυση σε 
συσκευές. Η ESET παρουσιάζει τα τελευταία 
ετήσια δεδομένα που βασίζονται στην 
τεχνολογία LiveGrid στο white paper «Trends in 
Android Ransomware», λίγο πριν τη συμμετοχή 
της στο MWC 2017.  

Η LG DISPLAY ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ  
ΤΗΝ SAMSUNG ΜΕ LCD ΠΑΝΕΛ 
Όπως δήλωσε ο Sang-Beom Han, CEO της LG 
Display, στο site “The Investor”, είναι αρκετά 
πιθανό να συμφωνήσει η εταιρεία του με την 
Samsung για την προμήθεια LCD πάνελ. Αν 
και η συμφωνία δεν έχει κλείσει ακόμα, οι 
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο εταιρείες 
έχουν προχωρήσει πολύ.

H SETELHELLAS ΚΑΙ Η ENDRESS + 
HAUSER ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Η SetelHellas, από κοινού με την Endress 
+ Hauser συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Ναυτιλίας, της οποίας το κεντρικό 
συνέδριο, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Μαρτίου 
στις Βρυξέλλες. Στόχος του συνεδρίου είναι 
η συζήτηση των βασικών ζητημάτων που 
αντιμετωπίζουν σήμερα η ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια ναυτιλία.

To Yπουργείο Παιδείας ανέθεσε έργο εξοπλισμού 
σχολείων στην Active Computer Systems
Στην Active Computers Systems ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού 
πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μ κρά νησιά της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου».Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι Έπαφος Συστήματα 
Πληροφορικής ΕΠΕ, Cosmos Business Systems AEBE και SingularLogic. Η 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην Active Computers Systems έγινε στο ποσό των 
368.397,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια PCs, notebooks, 
βιντεοπροβολέων, έγχρωμων εκτυπωτών, διαδικτυακών καμερών, εξωτερικών 
σκληρών δίσκων, πολυμηχανημάτων, servers και ασύρματων σημείων πρόσβασης.  
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O Όμιλος Τζιρακιάν επενδύει στο ΒΙ  
και βελτιστοποιεί Logistics και MRP
H βελτιστοποίηση του MRP και των Logistics και η περαιτέρω εξέλιξη του BI 
(Business Intelligence) περιλαμβάνονται ανάμεσα στις προτεραιότητες της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ομίλου Τζιρακιάν το 2017. 
Στο πλαίσιο αυτό το σύστημα MRP θα βελτιστοποιηθεί και θα επεκταθεί η 
χρήση του και σε θέματα κοστολογίου (με ανάλυση των κέντρων κόστους στην 
παραγωγή), ενώ θα γίνουν αναβαθμίσεις στα Logistics, στοχεύοντας στη βελτίωσή 
τους σε συνολικό επίπεδο. 
Παράλληλα, εξετάζεται ο εκσυγχρονισμός του CRM του Ομίλου (με την 
εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου συστήματος που θα αντικαταστήσει το τωρινό 
CRM της RBS), μια δράση η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα το επόμενο 
έτος. Προς το παρόν γίνεται έρευνα της αγοράς, ενώ έχουν γίνει συζητήσεις και 
με την Entersoft. 
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η επέκταση χρήσης του συστήματος BI (Business 
Intelligence) της Targit, το οποίο ο Όμιλος εγκατέστησε πριν από δύο χρόνια και 
εξακολουθεί να βελτιώνει και να επεκτείνει. 
«Έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής και των πωλήσεων 
και το επόμενο βήμα είναι να επεκτείνουμε τη χρήση του συστήματος ΒΙ 
στα χρηματοοικονομικά» δηλώνει στο NetFAX o Αναστάσιος Αντωνακάκης, 
Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας του Ομίλου Τζιρακιάν. Χάρη στη 
λειτουργία του BI, ο Όμιλος είναι πλέον σε θέση να επεξεργάζεται συνδυαστικά, 
να αναλύει και να οπτικοποιεί δεδομένα από ποικίλες πληροφοριακές πηγές, 
καθώς και να δημιουργεί και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κρίσιμους 
δείκτες αποδοτικότητας, αποτελώντας πολύτιμο αρωγό στη διαδικασία λήψης 
κρίσιμων  επιχειρηματικών αποφάσεων.
«Η διαρκής βελτίωση των in-house εφαρμογών, η συνεχής προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του εξοπλισμού, η προσαρμογή σε νέες 
τεχνολογίες είναι μερικά από τα στοιχήματα της επόμενης μέρας για τη διεύθυνση 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας» επισημαίνει ο Α. Αντωνακάκης. «Ελπίζουμε μέσα 
από τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, η συνδρομή της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνολογίας σε όλες τις διευθύνσεις του Ομίλου 
Τζιρακιάν, να συνεχίσει να είναι ένα  τα σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των 
άλλων εταιρειών του κλάδου» συμπληρώνει.

Η VISA ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ  
ΤΗΣ INNOVATION CENTER ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Το Visa Innovation Center London, που 
βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Ευρώπης 
στο Paddington, εγκαινιάζει σήμερα η Visa. 
Ο χώρος, που είναι ο μεγαλύτερος του 
παγκοσμίου δικτύου των κέντρων καινοτομίας 
της Visa, θα αξιοποιηθεί από την Visa για τη 
συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
εμπόρους και άλλους εταίρους με σκοπό 
την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς λύσεων 
πληρωμών. 

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ  
ΤΗΣ HARMAN ΑΠΟ ΤΗΝ SAMSUNG
To πράσινο φως από τους μετόχους της πήρε 
η Harman για την πώλησή της στην Samsung, 
παρακάμπτοντας τις αντιδράσεις ορισμένων 
εξ αυτών οι οποίοι είχαν επιχειρήσει να 
μπλοκάρουν τη συμφωνία, θεωρώντας 
ότι η εταιρεία μπορούσε να πουληθεί σε 
καλύτερη τιμή από τα 8 δισ. δολάρια που έχει 
προσφέρει η Samsung. 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ “BUY”  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΤΕ  
Η EUROBANK EQUITIES
Η χρηματιστηριακή Eurobank Equities 
διατηρεί τη σύσταση “buy” για τη μετοχή του 
ΟΤΕ, περιμένοντας, ωστόσο, από τον ΟΤΕ να 
ανακοινώσει σταθερά έσοδα σε ετήσια βάση 
για το δ’ τρίμηνο στις 2 Μαρτίου, σε σχέση 
την άνοδο 2,7% του τρίτου τριμήνου. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΕΥDOR LIMITED ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ NETΟP VISION PRO
Η Akeydor Limited ανακοίνωσε τη διάθεση 
της νέας έκδοσης του Netοp Vision Pro 
Classroom Management, παρέχοντας, 
παράλληλα, ένα νέο ειδικό τιμοκατάλογο 
για τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
πανεπιστήμια και ιδιωτικές σχολές που 
ενδιαφέρονται γι’ αυτό.
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Η Interamerican επενδύει στο SAS Data 
Governance για τη διαχείριση των δεδομένων της 
Η Interamerican εναρμονίζει τις διαδικασίες και τη διαχείριση δεδομένων με τη 
στρατηγική της προτεραιότητα να είναι ο απόλυτος ψηφιακός ασφαλιστής, ενισχύοντας 
σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της με την επένδυση στην λύση «SAS Data 
Governance». Η εν λόγω επένδυση, σε συνδυασμό με την ευρύτερη συνεργασία που η 
εταιρεία συνάπτει με την SAS Ελλάδος, Βουλγαρίας και Κύπρου σε επίπεδο υλοποίησης, 
καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα συμβάλει ώστε η Interamerican να 
δημιουργήσει έναν Κόμβο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την πληρότητα 
και την ακρίβεια των δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο σε επιχειρησιακές 
εφαρμογές όσο και από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η λύση θα 
υπηρετήσει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και διαδικασίες 
διακυβέρνησης δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται από το πλαίσιο Solvency II και τον 
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data 
Protection). H Interamerican έχει αναδείξει τη Διακυβέρνηση Δεδομένων σε βασ κό 
πυλώνα της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ακόμη, το λογισμικό 
«SAS Data Governance» θα επιτρέψει στους data stewards τη διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας των εταιρικών δεδομένων. 

Η APPLE ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Apple απέκτησε την ισραηλίτικη εταιρεία 
startup RealFace, καταβάλλοντας το 
ποσό των 2 εκατ. δολαρίων. Η ιδρυθείσα 
το 2014 εταιρεία έχει αναπτύξει μια 
τεχνική αναγνώρισης προσώπων, η οποία, 
συνδυαζόμενη με μεθόδους Machine 
Learning,  επιτρέπει στους κατόχους 
smartphones να κάνουν login στις 
συσκευές τους μέσω της αναγνώρισης του 
προσώπου τους.

GOOGLE ΚΑΙ MICROSOFT ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
Τις δυνάμεις του ενώνουν Google και  
Microsoft στην προσπάθειά τους να 
καταπολεμήσουν sites που φιλοξενούν 
πειρατικό περιεχόμενο, υποβιβάζοντάς 
τις στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για τη 
συμφωνία αυτή μεσολάβησε η βρετανική 
υπηρεσία Intellectual Property Office 
(IPO), ήτοι το κυβερνητικό τμήμα, το οποίο 
είναι αρμόδιο για πατέντες και θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΝΕΑ UC ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ AWS 
Η Amazon Web Services παρουσίασε το 
Chime, μια νέα Unified Communication (UC) 
υπηρεσία, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή 
video και audio τηλεδιασκέψεων. Η νέα 
υπηρεσία της AWS θα τρέχει σε desktops 
και σε iOS ή Android φορητές συσκευές, 
υποσχόμενη τη διεξαγωγή video και audio 
τηλεδιασκέψεων με ένα κλικ. Το Chime 
θα κυκλοφορήσει σε τρεις εκδόσεις - τη 
δωρεάν Basic (για δύο συμμετέχοντες), την 
Plus (με δυνατότητα διαχείρισης χρηστών) 
και την Pro (έως 100 συμμετέχοντες) - και 
αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην αγορά 
το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Το Ermes Group υλοποίησε cloud λύση 
βελτιστοποίησης τιμολόγησης της IBM
To Ermes Group, το μεγαλύτερο και πιο πολυδιάστατο συγκρότημα καταστημάτων 
λιανικής στην Κύπρο υλοποίησε cloud λύση βελτιστοποίησης τιμολόγησης (IBM Price 
Optimization) της IBM. Συνεργαζόμενη με την IBM, η Ermes μπορεί να καθορίσει 
αυτόματα σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα κάθε καταστήματος θα πρέπει να μειωθεί η τιμή 
λόγω στασιμότητας των πωλήσεων, ποια θα πρέπει να είναι η νέα τιμή και πότε θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί η έκπτωση. Από τότε που άρχισε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία της 
IBM, η Ermes βελτίωσε σημαντικά τη μέθοδο τιμολόγησης λιανικής, ενώ ταυτόχρονα 
σημείωσε αύξηση στην κερδοφορία της. «Το έργο αυτό αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση 
για τα κυπριακά δεδομένα, όπου η σωστή διαχείριση και η αξιοποίηση της πληροφορίας 
γίνεται με προηγμένους μηχανισμούς ανάλυσης για άμεση βελτίωση της ποιότητας 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές του λιανικού εμπορίου της ERMES GROUP, 
υλοποιώντας βέλτιστες πρακτ κές τιμολογιακής πολιτικής»  δηλώνει στο NetFAX o Μάριος 
Καπιρής, Διευθυντής της ΙΒΜ Κύπρου, σχολιάζοντας τη σημασία του έργου. 
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