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Ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε πάνω  
από 400.000 ευρώ για IT Projects
Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), το 
οποίο εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου 
θα διοχετεύσει 400.000 ευρώ σε αυτόνομα IT projects που θα αφορούν τον 
άξονα «Πολιτισμός -Τουρισμός» και αναμένεται να έχουν προκηρυχθεί από 
την Περιφέρεια μέχρι το φθινόπωρο. Τα υποψήφια έργα είναι πολλά αλλά τα 
παρακάτω τρία έχουν τις συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες να προταθούν: 
(α) ψηφιοποίηση του Βενετσιάνικου Αρχείου, όπου τα διατηρημένα σε αρχεία 
μικροφίλμ θα ψηφιοποιηθούν και θα συνοδεύονται με τεκμηρίωση για να τα 
μελετούν οι ερευνητές, (β) ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών τουριστικής-
πολιτιστικής προβολής και σχετικών mobile apps και (γ) εφαρμογές ψηφιοποίησης 
για το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης (βυζαντινών εικόνων) της Αγίας Αικατερίνης. 
Εκτός από τα παραπάνω έργα, το σχέδιο ΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνει 
και αρκετά υποέργα Πληροφορικής, τα οποία θα τρέξουν υποστηρικτικά σε άλλα 
κύρια έργα του σχεδίου σε τομείς όπως η αστική κινητικότητα, ο πολιτισμός, το 
περιβάλλον και η πολιτική προστασία, με το τελικό ποσό που θα επενδύσει ο Δήμος 
Ηρακλείου στην Πληροφορική να υπερβαίνει, τελικά, κατά πολύ τα 400.000 ευρώ. 

ΗΓΕΤΗΣ Η SAS ΣΤΑ PREDICTIVE 
ANALYTICS ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ  
MACHINE LEARNING
Την υψηλότερη θέση ανάμεσα σε 14 
vendors κατέκτησε η SAS στο «Forrester 
Wave: Predictive Analytics and 
Machine Learning Solutions, Q1 2017», 
αποσπώντας την μεγαλύτερη βαθμολογία 
σε τρεις κατηγορίες (τρέχουσα 
προσφορά, στρατηγική και παρουσία 
στην αγορά). 

Η SAMSUNG ΚΕΡΔΙΣΕ 49 ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΣΤΑ IF DESIGN AWARDS
49 βραβεία κέρδισε η Samsung 
Electronics στα iF Design Awards, 
συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού 
βραβείου, στα Forum Design 
Awards 2017 Τριανταπέντε βραβεία 
απονεμήθηκαν για τον εξαιρετικό 
σχεδιασμό των προϊόντων, τέσσερα για 
σχεδιασμό επαγγελματικού concept, επτά 
για σχεδιασμό επικοινωνίας και τρία για 
σχεδιασμό συσκευασίας.

σε 7 ημέρες!
A Deep Look on How Artificial Intelligence Affects Business

21 Μαρτίου 2017 - αθήνα

conference

www.artificialintelligence.gr

Η ΕΕΔΕ ανέθεσε στην OCTANE την εκπόνηση σχεδίου 
για τη λειτουργική αναδιάρθρωσή της
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανέθεσε στην OCTANE Management Consultants την 
εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο, το 
οποίο παραδόθηκε από την OCTANE και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
προδιαγράφει τη μετάβαση της ΕΕΔΕ σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο με 
μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
εταιρείας και ψηφιοποίηση των διαδικασιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει. 
Η OCTANE είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με 10ετή 
παρουσία στην ελληνική αγορά και εμπειρία άνω των 300 έργων στρατηγικής, 
αναδιάρθρωσης και βελτιστοποίησης απόδοσης για πελάτες στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα.
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Σε πλήρη εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της SABO
Στην αλλαγή του υφιστάμενου CRM και την αντικατάστασή του με ένα cloud CRM 
προχωρά η SABO. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιο CRM θα εγκατασταθεί, ωστόσο 
εξετάζεται το Microsoft Dynamics. Για το νέο CRM η Διεύθυνση Πληροφορικής θα κάνει 
το blueprint και θα το δώσει ακολούθως προς outsource υλοποίηση. «Κρίσιμο για το 
έργο αυτό είναι ο διεθνής χαρακτήρας του και η δυνατότητα του να λειτουργεί σε πολλές 
διαφορετικές γλώσσες, καλύπτοντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας 
της εταιρίας μας στον κόσμο. Με το νέο CRM στοχεύουμε στην ξεκάθαρη αποτύπωση 
θέσης και στην αποτελεσματικότερη δημιουργία αναφορών, ώστε η διοίκηση της 
εταιρείας να είναι σε θέση να παίρνει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα αποφάσεις 
στρατηγικής και να στοχεύει με επιτυχία σε όλες τις πιθανές αγορές» δηλώνει στο 
NetFAX ο Ευάγγελος Νικολαΐδης, Διευθυντής Πληροφορικής της SABO. Παράλληλα, 
η εταιρεία μεταφέρει τα πληροφοριακά της συστήματα στο cloud, αξιοποιώντας και 
την ασφάλειά του. Έχει εγκατασταθεί ήδη το Office 365 και «ανεβαίνουν σταδιακά 
τα εταιρικά δεδομένα στο cloud». Σημαντική επένδυση έχει γίνει στην αναβάθμιση 
των εσωτερικών δικτυακών υποδομών, ώστε να βελτιωθεί το δίκτυο και η μεταφορά 
δεδομένων. Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και αλλάζονται τα 
switches με δικτυακό εξοπλισμό της Dell, ώστε πριν το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί 
το έργο. «Το νέο δίκτυο οπτικών ινών σε επίπεδο backbone και computer room 
υποστηρίζει πολλαπλές διασυνδέσεις 10GB μεταξύ των servers και των δικτυακών 
κόμβων, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για περισσότερο bandwidth, καθώς ένας μεγάλος 
όγκος δουλειάς αφορά το σχεδιασμό μηχανημάτων με την αξιοποίηση τρισδιάστατων 
συστημάτων σχεδίασης, κάτι που διοχετεύει μεγάλα αρχεία στο δίκτυο» αναφέρει ο 
Ε. Νικολαΐδης. Ικανοποιώντας την ανάγκη αξιοποίησης των εταιρικών πληροφοριών 
από κάθε κανάλι, η εταιρεία βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του QlikView για BI και 
reporting. Το QlikView, με το οποίο η εταιρεία θα καλύψει τις ανάγκες της για πιο 
εντατικοποιημένο reporting και drill down στις αποφάσεις, διασυνδέεται με το ERP και 
με κάθε εταιρική πηγή (CRM, Excel κ.λπ.), διευκολύνοντας την άντληση των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Ανασχεδιάστηκε, επ πλέον το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης 
(WMS) με στόχο τη μείωση των αποθεμάτων και την πιο γρήγορη διακίνηση των αγαθών 
χωρίς καθυστερήσεις, ελαττώνοντας τον χρόνο παραμονής υλ κών στην αποθήκη. Αυτή 
την περίοδο θα μπει κι ένα σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την ηλεκτρονική 
διασύνδεση των προμηθευτών αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΕDI, με τη σχετική λύση 
της Retail@Link να έχει τον πρώτο λόγο. 

DAILY IT, INTERNET & TELECOMS BRIEFING #3662
Παρασκευή
10|03|2017

ΣΤΟ SHORTLIST ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  
“START-UP & SCALE-UP” Η CIENTIQ
Στο shortlist των βραβείων “Start-up & 
Scale-up” συγκαταλέγεται η εταιρεία 
ClientIQ, η οποία συγκέντρωσε υψηλή 
βαθμολογία από τα μέλη της επιτροπής 
και πέρασε στη δεύτερη φάση του 
διαγωνισμού, όπου θα έχει την ευκαιρία να 
διεκδικήσει το μεγάλο βραβείο. 

ΝΕΑ VIDEO WALLs ΑΠO ΤΗΝ LG
H LG Electronics ανακοίνωσε τη 
διαθεσιμότητα των νέων OLED οθονών 
με δυνατότητες video wall στην 
ελληνική αγορά. Οι νέες OLED οθόνες 
της εταιρείας διαθέτουν καινοτόμο 
βραβευμένο με reddot σχεδιασμό, ενώ η 
ευελιξία τους τις καθιστά κατάλληλες για 
πρωτοποριακές και εντυπωσιακές digital 
signage εγκαταστάσεις, όπως θολωτές  
τύπου τούνελ ή αψίδα ή ακόμα και 
κατασκευές τύπου halo που μαγνητίζουν 
τα βλέμματα. 

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017,  
Αμφιθέατρο OTEAcademy

www.smartcitiesconference.gr

σε 4 ημέρες!

http://www.smartcitiesconference.gr
http://www.syntax.gr/wp/events/launching-tibero
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H Praktiker Hellas ανέθεσε έργο Disaster 
Recovery Replication στην Office Line 
Η Office Line ανέλαβε την υλοποίηση του έργου Disaster Recovery Replication 
στην Praktiker Hellas. Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
του λογισμικού Veeam Backup Enterprise plus σε VMWare περιβάλλον και η 
παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Disaster Recovery Replication σε 
υποδομές του πελάτη. Με την ανωτέρω λύση, η Praktiker Hellas εφαρμόζει μια 
αξιόπιστη Disaster Recovery λύση που εξασφαλίζει την επάρκεια της IT υποδομής 
της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα θα έχει διαθέσιμα -σε 
πραγματικό χρόνο- τα δεδομένα της, μαζί με τους critical servers με δυνατότητα 
πλήρους ανάκτησης σε περίπτωση οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής. Το έργο 
ξεκίνησε το Δεκέμβρη και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Ο Αλκιβιάδης Μανάρης, 
CIO της Praktiker Hellas, δήλωσε σχετικά για τη συνεργασία: «Η διασφάλιση της 
ακεραιότητας και προσπελασιμότητας των δεδομένων μας σε συνθήκες εκτός 
κανονικότητας, αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση για την επιχειρηματική συνέχεια 
(business continuity) της εταιρείας μας. Στην Praktiker Hellas η πρόνοια για 
Disaster Recovery στις ΙΤ υποδομές μας ήταν ένα επιτακτικό ζητούμενο, το 
οποίο καλύφθηκε πλήρως με τις λύσεις και την τεχνογνωσία της Office Line. Η 
διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των υπηρεσιών της Praktiker 
ήταν και παραμένουν βασικός σκοπός μας. Στόχος μας είναι η συνεργασία αυτή, 
καθώς και κάθε ενέργεια για την τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων μας 
στο μέλλον, να διευρυνθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω». Ο Παναγιώτης Κουρής, 
CEO της Office Line ΑΕ ανέφερε σχετικά: «Η Praktiker Hellas μας εμπιστεύτηκε 
ένα πολύ σημαντικό της asset, τα εταιρικά δεδομένα της. Με τη λύση Veeam που 
εφαρμόζουμε, εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της ΙΤ υποδομής της και 
τη διασφάλιση των δεδομένων της σε κάθε συνθήκη, ακόμα και  σε περιπτώσεις 
φυσικής καταστροφής ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα έργο που 
διευρύνει την εγκατεστημένη βάση μας σε Disaster Recovery υποδομές κι 
ευχαριστούμε την Praktiker Hellas για την εμπιστοσύνη της».

DAILY IT, INTERNET & TELECOMS BRIEFING #3660
Τετάρτη

08|03|2017

3ος ΓΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ DIGITAL 
NEWS INITIATIVE 
Άνοιξε ο τρίτος γύρος αιτήσεων του 
Ταµείου Καινοτοµίας Digital News 
Initiative, µιας πρωτοβουλίας της Google 
για τη στήριξη και χρηµατοδότηση  
της καινοτοµίας στον Ευρωπαϊκό 
Δηµοσιογραφικό Κλάδο. Ο φετινός 
γύρος αιτήσεων θα είναι ανοιχτός για τις 
επόµενες 6 εβδοµάδες, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 20η Απριλίου 2017. 

JETSON TX2: Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙ  
ΤΗΣ NVIDIA
Tη νέα πλατφόρµα τεχνητής 
νοηµοσύνης Jetson TX2 παρουσίασε 
η Nvidia, η οποία υλοποιείται στο 
µέγεθος µιας πιστωτικής κάρτας. Το 
Jetson TX2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε εργοστασιακά ροµπότ, εµπορικά 
drones, έξυπνες κάµερες, όπως και για 
έξυπνες αναλύσεις βίντεο.

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017,  
Αμφιθέατρο OTEAcademy

www.smartcitiesconference.gr

σε 6 ημέρες!

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΜANAGER ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» Η ΠΕΓΚΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
Η Πέγκυ Αντωνάκου, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Microsoft, ανακηρύχθηκε ως «Γυναίκα 
Manager της Χρονιάς» από το περιοδικό «Beaute» στο πλαίσιο των σχετικών βραβείων που 
διοργανώνει κάθε χρόνο το περιοδικό. Η τελετής απονοµής των βραβείων διεξάχθηκε τη 
Δευτέρα 6 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

http://www.smartcitiesconference.gr
http://www.syntax.gr/wp/events/launching-tibero
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Η CLOUDBIZ επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
και μετονομάζεται σε QIVOS 
Παράλληλα ενισχύει τις e-commerce υπηρεσίες της

Σημαντικά αποτελέσματα κατέγραψε η CLOUDBIZ, μέλος του Ομίλου FF Group 
στη διάρκεια του 2016, σημειώνοντας αύξηση  32,3% στον κύκλο εργασιών, 
ενισχύοντας σημαντικά τη βάση των εγγεγραμμένων μελών, η οποία σήμερα 
μετράει περισσότερα από 4 εκατομμύρια μέλη. Με 13 χρόνια δυναμικής 
ανάπτυξης και παρουσία σε 10 χώρες, το 2016 η εταιρεία προχώρησε σε 
στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο FF Group, με στόχο την περαιτέρω 
επέκτασή της σε νέες αγορές του εξωτερικού. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2017 
η εταιρεία διαθέτει φυσική παρουσία στο Λονδίνο προσφέροντας υπηρεσίες 
CRM/Loyalty και e-commerce, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η εταιρεία 
σκοπεύει να έχει φυσική παρουσία και στο  Χονγκ Κονγκ.
Παράλληλα, με στόχο να παρέχει ανταγωνιστικές e-commerce υπηρεσίες, 
η εταιρεία στην αρχή του έτους ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με την 
Salesforce καθώς και με την Emarsys, κορυφαίο πάροχο λογισμικού 
αυτοματοποίησης στον τομέα του marketing για το λιανικό και ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας της 
στο εξωτερικό, οι ιδιοκτήτες,  Βαγγέλης Καραλής, CEO, και Φανή Χαρμπή, 
COO, αποφάσισαν η CLOUDBIZ να μετονομαστεί σε QIVOS. Το νέο brand 
name QIVOS εκφράζει τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν την εταιρεία για 
παροχή ολοκληρωμένων και προηγμένων marketing technology υπηρεσιών 
που υπόσχονται τη βέλτιστη εμπειρία πελάτη για κάθε brand σε όλα τα σημεία 
επαφής μέσω omni – channel λύσεων. Σημειώνεται πως στο τέλος του 
τρέχοντος έτους, οι δραστηριότητες της QIVOS στο εξωτερικό αναμένεται να 
αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
AMD RYZEN
Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας 
η AMD κυκλοφόρησε στην αγορά τρία 
νέα μοντέλα - 1800X, 1700X και 1700 - 
της σειράς επεξεργαστών της Ryzen. 
Tα desktop chips της AMD υπόσχονται 
τις ίδιες επιδόσεις με τους νέους 
επεξεργαστές της Intel, με τη διαφορά 
ότι διατίθενται στη μισή τιμή (περίπου 500 
δολάρια). 

DAIMLER ΚΑΙ BMW ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΤΗΣ CHARGEPOINT
Η Daimler AG συμμετείχε μαζί με 
συνεργάτες της στο νέο κύκλο 
χρηματοδότησης (πάνω από 82 εκατ. 
δολαρίων) της αμερικανικής εταιρείας 
ChargePoint, η οποία παρέχει σταθμούς 
φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

DAILY IT, INTERNET & TELECOMS BRIEFING #3658
Δευτέρα

06|03|2017

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017,  
Αμφιθέατρο OTEAcademy

www.smartcitiesconference.gr

σε 8 ημέρες!

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΑΠΟ ΤO OΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ SAS
Συνεχίζεται για 2η χρονιά η συνεργασία της SAS με το μεταπτυχιακό ΔΕΤ του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), μέσω του προγράμματος SAS Joint Certificate σε Business 
Intelligence και Data Mining. Σημειώνεται ότι οι δύο απόφοιτοι του προγράμματος που θα 
συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
την πρακτική τους άσκηση στη SAS και σε στρατηγικούς της συνεργάτες.

http://www.smartcitiesconference.gr
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Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης υλοποιεί έργα συστημάτων 
ασφαλείας ενόψει του GDPR
Ύψιστη προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας Νικ. Ι. 
Θεοχαράκης έχει η υλοποίηση των προαπαιτούμενων του ευρωπαϊκού γενικού 
κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) που θα τεθεί σε πανευρωπαϊκή 
ισχύ από τον Μάιο του 2018. «Έχουμε μπει στη διαδικασία έγκρισης υλοποίησης 
συγκεκριμένων συστημάτων ασφαλείας και φυσικά σε βήματα συμμόρφωσης με 
τον επερχόμενο νόμο» δηλώνει στο NetFAX ο Μιχάλης Μωραϊτης, CIO της Νικ. Ι. 
Θεοχαράκης. Στο πλαίσιο δράσεων που θα αναλάβει η εταιρεία για την κάλυψη των 
απαιτήσεων του νόμου GRPR περιλαμβάνεται η εφαρμογή μιας λύσης DLP, συστήματα 
monitoring για τα δεδομένα και τα emails, η κρυπτογράφηση των βάσεων δεδομένων, 
η χαρτογράφηση της ροής δεδομένων, το «νοικοκύρεμα» του BYOD και η εξάλειψη του 
Shadow IT. «Είμαστε σε συζητήσεις με εταιρείες που υλοποιούν αντίστοιχα συστήματα 
και βρισκόμαστε στο στάδιο καθορισμού τι θα υλοποιήσουμε και πώς, για να είμαστε 
έτοιμοι όταν ξεκινήσει η εφαρμογή του GDPR» συμπληρώνει ο M. Μωραϊτης. Όλα 
τα παραπάνω θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα χρόνο για να εφαρμοστούν, καθώς 
εκτός από τις παραπάνω υλοποιήσεις  θα απαιτηθεί εκπαίδευση του προσωπικού και 
αλλαγή της νοοτροπίας του στο θέμα της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει 
παρουσιάσεις του GDPR σε όλα τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ενώ έχουν 
ξεκινήσει οι εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις του προσωπικού και των συνεργατών 
για την ασφάλεια, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του 
προγράμματος. Εκτός από το GDPR, που θα απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του budget και του χρόνου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ανάμεσα στα άλλα 
projects που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνεται η ανανέωση του πληροφοριακού 
συστήματος B2B της Yokohama καθώς και του web site της. 

Η SIGMASOFT ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  
ΣΤΗΝ “CEBIT 2017”
Στην CeBIT, τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή έκθεση Πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών που θα διεξαχθεί από τις 
20 έως τις 24 Μαρτίου στο Ανόβερο της 
Γερμανίας, θα συμμετάσχει ως εκθέτης η 
Sigmasoft. Mέσα από την παρουσία στη 
CeBIT η Sigmasoft, η οποία εξειδικεύεται 
στην ανάπτυξη λογισμικού και στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους 
τομείς  της Πληροφορικής στην Υγεία  
και στον Τουρισμό Υγείας, στοχεύει στην 
ανάδειξη των καινοτόμων λύσεων που έχει 
αναπτύξει στο eHealth & στο mHealth.

Η SYNTAX ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ TMAXSOFT
Σε ημερίδα που θα διεξαχθεί στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης την Τετάρτη 15 
Μαρτίου η Syntax θα εγκαινιάσει τη 
συνεργασία της με την εταιρεία την Tibero 
database. Η ημερίδα αποτελείται από 
δύο συνεδρίες: η πρώτη απευθύνεται στο 
Management και η δεύτερη σε DBAs, 
Apps Architects και Senior IT Engineers. 

ΝΕΟΙ MULTIMEDIA ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ CANON
Η Canon Europe κυκλοφόρησε δύο 
νέους multimedia προβολείς, τα 
μοντέλα LV-HD420 Full HD και LV-
X420. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι 
σχεδιασμένα για ένα ευρύ φάσμα αγορών 
και εφαρμογών και προσφέρουν εγγενείς 
αναλύσεις Full HD (1920 x 1080) και XGA 
(1024 x 768) αντιστοίχως, φωτεινότητα 
4200 Lumens και υψηλό λόγο αντίθεσης 
(8.000:1 για τον LV-HD420 και 10.000:1 για 
τον LV-X420).
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Η Logicom Solutions βραβεύεται από την Cisco Hellas
Την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση του  Architectural Excellence, SP Architectures, 
για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, έλαβε η Logicom Solutions, σε εκδήλωση που 
διοργανώθηκε στο Village Cinemas @the Mall. Τα βραβεία αντιπροσωπεύουν την 
αναγνώριση της Cisco προς τους συνεργάτες οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν 
πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις στο χώρο των Service Providers. H Logicom 
Solutions ήταν ανάμεσα στους συνεργάτες, τους οποίους η Cisco τίμησε για τις 
σημαντικές επιδόσεις τους.
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O Όμιλος FOURLIS προχωρά σε ανανέωση  
των συστημάτων HR
Στην εποχή του Digital HR έχει εισέλθει ο Όμιλος FOURLIS και στο πλαίσιο αυτό 
βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού (HRM systems) με νέα, σύγχρονα, συστήματα όπου οι εργαζόμενοι του 
Ομίλου θα έχουν ακόμα πιο άμεση δυνατότητα ενημέρωσής τους για θέματα που 
τους αφορούν προσωπικά. «Όλες μας οι δράσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τις νέες τεχνολογίες και πολλές από τις υπηρεσίες του HR προς το ανθρώπινο 
δυναμικό των εταιρειών μας είναι, πλέον, διαθέσιμες κυριολεκτικά σε μερικά 
κλικ» δηλώνει στο NetFAX η Νατάσσα Σπύρου, Group HR Director του Ομίλου 
FOURLIS. «Με αρωγό την τεχνολογία μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους 
μας» επισημαίνει. Η τεχνολογία έχει μπει στην κουλτούρα του HR του Ομίλου 
αρκετά χρόνια τώρα και ενισχύθηκε περαιτέρω το 2014, όταν η Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου επέλεξε το Yammer, ένα από τα πιο δημοφιλή 
εργαλεία εταιρικής επικοινωνίας. Το Yammer βρήκε μεγάλη αποδοχή από τους 
εργαζόμενους, τα σχόλια τους ήταν και εξακολουθούν να είναι θετικά, ενώ 
«συνέβαλε στην κατάργηση της αυστηρής, τυπικής γλώσσας επικοινωνίας και την 
υιοθέτηση μιας πιο μοντέρνας, συμβατής με την digital εποχή μας». 
Η χρήση του Yammer έφερε σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε διαδικασίες 
και πρακτικές του Ομίλου, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των 
εταιρειών του Ομίλου FOURLIS, όπως είναι η περεταίρω ενδυνάμωση της 
κοινής Ομιλικής κουλτούρας, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων 
και εργαζομένων από διαφορετικές εταιρείες του Ομίλου, η διευκόλυνση και 
ενθάρρυνση ανταλλαγής απόψεων/βέλτιστων πρακτικών και η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού. «Στόχος μας είναι να διατηρηθεί αυτό το κλίμα ‘ανοιχτής 
και άμεσης επικοινωνίας’ σε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου μας, ενώ 
παράλληλα σχεδιάζονται νέες δράσεις μέσω του Yammer που θα συμβάλλον 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων μας και φυσικά του Ομίλου FOURLIS» 
αναφέρει η Ν. Σπύρου.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία 
με την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς (ΓΕ.ΓΑ.ΚΑ.Δ.), το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο και τον Οργανισμό Ανοιχτών 
Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), διοργανώνουν 
το Public Integrity Hackathon στις 1 & 2 
Απριλίου.  Το Hackathon θα διεξαχθεί στο 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

DEUTSCHE TELEKOM: 17,8% ΠΤΩΣΗ  
ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2016
Αν και ο κύκλος εργασιών της Deutsche 
Telekom αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση 
(73,1 δισ. ευρώ), τα καθαρά του κέρδη to 2016 
υποχώρησαν κατά 17,8%, κυρίως λόγω του 
μεριδίου που κατέχει η εταιρεία στην BT Group 
και την πτώση της κεφαλαιακής αξίας αυτής 
της εταιρείας ένεκα Brexit.

ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ VODAFONE ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην 
Ελλάδα προχωρά το Ίδρυμα Vodafone. Στο 
πλαίσιο αυτό χρηματοδοτεί τα εξής projects: 
Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, Instant 
Network & Instant Classroom- Υποστήριξη 
ανθρωπιστικών κρίσεων, Εργαστήρια STEM 
Empowering Youth - Καινοτομία στην τοπική 
κοινωνία, Vodafone World of Difference- 
Ευκαιρίες Απασχόλησης για Νέους και 
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής 
Απασχόλησης Vodafone & Κέντρα Στήριξης 
Παιδιού και Οικογένειας - Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδας.
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ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Ετέθη αμετάκλητα στο αρχείο, με διάταξη της Εισαγγελέως Διαφθοράς κατ’ άρθρον 43 
ΚΠΔ, η από 01-07-2015 μηνυτήρια αναφορά του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, κατά της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ. Η υπόθεση αφορούσε τον 
διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής. 
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Ο Ευάγγελος Παρθενιάδης ανέλαβε καθήκοντα Chief 
Data Officer στην Τράπεζα Πειραιώς
Είναι η πρώτη τέτοιου είδους θέση σε τράπεζα στην Ελλάδα

Ο Ευάγγελος Παρθενιάδης ανέλαβε από τις 9 
Ιανουαρίου 2017 τα καθήκοντα του Chief Data 
Officer (CDO) στην Τράπεζα Πειραιώς και ορίστηκε 
επικεφαλής του Γραφείου Διακυβέρνησης Δεδομένων 
της τράπεζας. Πρόκειται για  μια νέα, οργανωτικά, θέση 
στην τράπεζα που δημιουργείται για πρώτη φορά στο 
ελληνικό τραπεζικό χώρο. 
Το τμήμα του Ε. Παρθενιάδη θα εφαρμόσει στην 
ουσία ένα πλαίσιο, ήτοι ένα σύνολο διαδικασιών και 
κανόνων για το έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων 

της τράπεζας σε όλη την έκτασή τους - αυτό σημαίνει ότι όλα τα σημαντικά δεδομένα 
της τράπεζας θα ελέγχονται με συγκεκριμένες διαδικασίες για το πώς αλλάζουν και 
πώς επηρεάζονται. Ήδη, δε, έχει ξεκινήσει η ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί και περιγράφονται στο data governance 
framework της τράπεζας.  
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αρχίσει να ασχολείται με το έργο του data governance 
από τον Ιούλιο του 2016, καθορίζοντας από τότε, με τη συμβουλευτική υποστήριξη 
της Accenture, το πλαίσιο λειτουργίας (framework), ήτοι τι πρέπει να κάνει η τράπεζα 
σε επιμέρους διαδικασίες της σε καθημερινή βάση, ώστε αυτό το πλαίσιο να γίνει 
λειτουργικό.
Ο Ευάγγελος Παρθενιάδης ξεκίνησε την καριέρα του ως τεχνικός σύμβουλος στην 
IBM Ελλάδος όπου εργάστηκε για 14 χρόνια,  ενώ μετά το 2002 άσκησε καθήκοντα 
Διευθυντή Πληροφορικής στον τραπεζικό χώρο (αρχικά στην Millenium και μετά  
Γενική Τράπεζα). Μετά τη συγχώνευση της Γενικής Τράπεζας είχε αναλάβει τα 
δύο τελευταία χρόνια το κομμάτι του IT Outsourcing στην Τράπεζα Πειραιώς, πριν 
αναλάβει τα καθήκοντα του CDO. 

ΤΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ANΕΘΕΣΕ ΕΡΓΟ 
ΣΤΗΝ 01 SOLUTIONS HELLAS
To Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακήρυξε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, την 01 Solutions 
Hellas ως προσωρινό ανάδοχο για το έργο 
«Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε 
επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, 
για διάστημα 10 μηνών». Εκτός από την 01 
Solutions οικονομική προσφορά είχε καταθέσει 
και η Optis. Η προσφορά στην οποία έγινε η 
ανάθεση του έργου ανέρχεται στις 130 .000 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

RED HAT TRAINING COURSE ΑΠΌ ΤΗΝ 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA
H Performance Technologies S.A, επίσημος 
Red Hat Training Partner, διοργανώνει το 
χρονικό διάστημα 8-12 Μαΐου τo επόμενο Red 
Hat training course συνολικής διάρκειας 40 
ωρών. Όσοι παρακολουθήσουν το course 
θα αποκτήσουν την πιστοποίηση Red Hat 
Certified System Administrator (RHCSA), η 
οποία αποδεικνύει ότι έχουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες διαχείρισης σε περιβάλλοντα Red 
Hat Enterprise Linux.

GARTNER: «LEADER» Η VERITAS ΣΤΟ 
ENTERPRISE INFORMATION ARCHIVING 
Η Gartner ανέδειξε τη Veritas ως “Leader” 
στην λίστα «Magic Quadrant Enterprise 
Information Archiving», για 13η συνεχή χρονιά. 
Μελετώντας και συγκρίνοντας τα διαθέσιμα 
προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς όπως η 
αρχειοθέτηση, το e-mailing, τα social media, 
το instant messaging, το file sharing, καθώς 
και πολλές άλλες μορφές περιεχομένου, η 
Gartner αξιολόγησε τους vendors ως προς 
την πληρότητα του οράματός τους και τις 
δυνατότητες υλοποίησης λύσεων data archiving.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ SAMSUNG GALAXY S7 EDGE
Το Samsung Galaxy S7 edge διακρίθηκε ως το καλύτερο smartphone του 2016 (“Best 
Smartphone 2016”) από την GSMA στην κατηγορία «Καλύτερα Κινητά Τηλέφωνα 
και Συσκευές» στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων “Global Mobile Awards”, που 
πραγματοποιήθηκαν στο Mobile World Congress 2017.

#3655
Τετάρτη

01|03|2017

http://www.syntax.gr/wp/events/launching-tibero



