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Ο Όμιλος AS Network εστιάζει στην ασφάλεια 
των δεδομένων
Με συνεχείς αναβαθμίσεις εξοπλισμού, εκπαιδεύσεις και απόκτηση 
πιστοποιήσεων

Η «συνταγή της επιτυχίας» για το δίκτυο της AS Network περιλαμβάνει, όχι μόνο τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και μέτρων ασφαλείας, αλλά και τη σαφή συμμετοχή και 
αποδοχή της Διοίκησης. «Κάθε CIO αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει 
η αποδοχή και έγκριση από τη Διοίκηση σε κόστη που αφορούν σε μηχανογραφικό 
εξοπλισμό και λογισμικό σχετικά με την ασφάλεια, ειδικά στις τρέχουσες οικονομικές 
συνθήκες» δηλώνει στο NetFAX ο Βασίλης Ματαίος, Group IT Manager της AS 
Network. Το 2017 ο Όμιλος εστίασε στην ασφάλεια των δεδομένων. Σημαντική 
συμβολή σε αυτό είχε η εκ των προτέρων πιστοποίηση με ISO27001 και ISO9001. Όλα 
αυτά συντρέχουν ώστε στην AS network να υπάρχει ένα τεχνολογικό περιβάλλον 
συνεχών αναβαθμίσεων σε λογισμικά, servers, UPS, backup libraries, αλλά και 
εκπαιδεύσεις σε όλα τα επίπεδα, από μεταπτυχιακά σε ασφάλεια δεδομένων και 
ηλεκτρονική εγκληματολογία, έως και τις καθημερινές internal ή external εκπαιδεύσεις 
/ ενημερώσεις του προσωπικού. «Καθώς ο αγώνας για την ασφάλεια των δεδομένων 
είναι συνεχής και γίνεται όλο και πιο δυναμικός για το 2018 επενδύουμε σε τεχνολογίες 
που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά ενόψει εφαρμογής 
του GDPR» αναφέρει ο Β. Ματαίος, τονίζοντας ότι «η συμβατότητα αποτέλεσε μείζον 
θέμα και προετοιμάστηκε κατάλληλα το έδαφος με Gap Analysis, ώστε να είμαστε από 
τις περιπτώσεις εύκολης και ανώδυνης προσαρμογής». Τα επόμενα βήματα επιβάλουν 
συμβατότητα με το ISO22301, την ανάπτυξη Classification και DLP για την προστασία 
των δεδομένων των Payroll, TAX & Accounting Services, καθώς και την ανάπτυξη Multi 
Factor Authentication για προστασία από εξωτερικές επιθέσεις. «Έτσι ικανοποιείται η 
ανάγκη αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών και επιτυγχάνεται ο στόχος της ασφάλειας 
των επιχειρησιακών δεδομένων και εξοπλισμών. Η δε εμπιστοσύνη από τους πελάτες 
μας ενισχύεται και επιβεβαιώνεται συνεχώς» καταλήγει ο Β. Ματαίος.

ΣΕ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕ  
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες 
σε 5 εταιρείες - Spectratech (9.621 ευρώ), 
Computer World Research (29.872 ευρώ), 
BYTE (213.203 ευρώ), Nova Shop (105.389 
ευρώ) και Dynacomp (64.480 ευρώ) - την 
προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του. 

ΡΕΚΟΡ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ LG ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018
Η LG Electronics Inc. ανακοίνωσε 
ενοποιημένα έσοδα ύψους 15,12 τρισ. KRW 
(14,10 δισ. δολάρια) και λειτουργικά κέρδη 1,11 
τρισ. KRW (1,03 δισ. δολάρια) για το πρώτο 
τρίμηνο του 2018. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 3,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο 
πέρυσι και τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν 
αύξηση πάνω από 20%, την υψηλότερη 
αύξηση κερδών και εσόδων πρώτου τριμήνου 
στην ιστορία της εταιρείας και την υψηλότερη 
κερδοφορία τριμήνου από το δεύτερο τρίμηνο 
του 2009.
 
ΈΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  
ΣΤΟΝ INVENT-ICT
Το πρόγραμμα επώασης καινοτόμων 
τεχνολογικών επιχειρήσεων INVENT ICT 
προχωράει σε επιπλέον συνεργασίες με νέα 
πανεπιστήμια προκειμένου να εμπλουτιστούν 
οι συνέργειες στο ICT και το deep science. 
Η πλατφόρμα για αιτήσεις παραμένει ανοιχτή 
έως τις 20/5/2018 στο inventict.gr/apply/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου - Γ.Ν. «Βενιζέλειο» προκήρυξε 
ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, 
προϋπολογισμού 44.993,4 ευρώ (με ΦΠΑ). Οι 
προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 
Πέμπτη 10 Μαΐου, ενώ η αποσφράγισή τους θα 
γίνει την Παρασκευή 11 Μαΐου. 

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ RETAIL  
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Η QIVOS
H Qivos θα συμμετάσχει ως εκθέτης (stand 
A138) στο Retail Business Technology Expo, 
τη κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο χώρο 
του retail, η οποία θα λάβει χώρα το χρονικό 
διάστημα 2-3 Μαΐου στο Λονδίνο.

Σημαντική διεθνής διάκριση για την METIS
Κέρδισε το Service Provider of the Year award στο Green Maritime 
Forum Hamburg

H εταιρεία METIS Cyberspace Technology 
κέρδισε το βραβείο Service Provider of the Year 
στο πλαίσιο του Green Maritime Forum 2018 που 
έλαβε χώρα τα χρονικό διάστημα 23-24 Απριλίου 
στο Αμβούργο. Η ελληνική εταιρεία, το 80% της 
οποίας έχει εξαγοραστεί από τον Όμιλο Olympia, 
βραβεύτηκε για την καινοτόμο τεχνολογία που έχει 

αναπτύξει και η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των πλοίων. Το σύστημα της METIS χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες, αξιοποιώντας 
καινοτόμες ηλεκτρονικές συσκευές και την τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικότερα, η εταιρεία 
έχει αναπτύξει ένα είδος virtual assistant, ο οποίος παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο 
τα πλοία μιας ναυτιλιακής, καταγράφοντας χιλιάδες ενδείξεις-μετρήσεις από αυτά, 
ειδοποιώντας αυτόματα όταν διαπιστώσει ότι έχει συμβεί κάτι που χρίζει αντιμετώπισης. 
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PointNext: Η HPE παρουσίασε στην Αθήνα τη 
νέα στρατηγική της
Βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Hybrid IT, Intelligent Edge, Services

Με θέα την Ακρόπολη και τον αθηναϊκό ήλιο να σε καλεί να ξεφύγεις από τις 
επαγγελματικές σκέψεις, η δουλειά του Μιχάλη Κασιμιώτη, Managing Director 
Ελλάδος & Κύπρου της HPE (ανέλαβε προ τετραμήνου τα καθήκοντά του), να 
παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της HPE ήταν μάλλον δύσκολη. Όμως αυτά που 
ακούστηκαν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ουσιώδη, ώστε να καταφέρουν να 
αποσπάσουν το βλέμμα των παρισταμένων από τον Ιερό Βράχο.   
Η νέα λοιπόν στρατηγική της HPE έχει την κωδική ονομασία PointNext και θέτει 
ως στόχο το πέρασμα από τον όγκο στην αξία - «from volume to value», όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι η δομή και ο τρόπος 
λειτουργίας της εταιρείας επανασχεδιάζεται και στηρίζεται σε τρείς πυλώνες. 
Ο πρώτος από αυτούς είναι το Hybrid IT, στην ουσία το data center σε όλες τις 
εκφάνσεις του που υπάρχουν σήμερα, από τα παραδοσιακά κέντρα μέχρι τις 
εξελιγμένες μορφές του cloud.  Ο δεύτερος είναι αυτός που ονομάζεται Intelligent 
Edge και εκφράζει το άλλο άκρο του δικτύου, το σημείο παραγωγής των data και 
των smart devices. Τρίτος πυλώνας και τελευταίος αλλά ιδιαίτερα σημαντικός 
τα services. Οι υπηρεσίες που ενοποιούν τα πάντα κάτω από την ομπρέλα 
των τεχνολογιών που προσφέρει η εταιρεία στη διαχείριση και αξιοποίηση των 
δεδομένων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με νέες εξαγορές και ανάπτυξη τεχνολογιών 
που έχουν σχέση με IoT, machine learning και AI, έχουν ως αποτέλεσμα η HPE να 
προσφέρει ένα πλήρες πακέτο λύσεων για κάθε τύπο επιχειρήσεων. 
Η ελληνική ομάδα της HPE μπαίνει στη νέα λογική και στρατηγική με μεγάλη δύναμη 
και φιλοδοξεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, μένοντας κοντά στους πελάτες 
της και προσφέροντας τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητας 
σε όλα τα επίπεδα υλικού και λογισμικού.  Απώτερος στόχος είναι ο διπλασιασμός 
των εσόδων μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως ειπώθηκε στη συνάντηση.

Xerox: Ηγετική θέση στα MPS για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις
Σύμφωνα με νέα έρευνα της Quocirca

Σύμφωνα με την τελευταία διεθνή έρευνα αγοράς του έγκυρου οίκου αναλυτών 
Quocirca, η Xerox διατηρεί την πρωτοκαθεδρία για τέταρτη συνεχόμενη φορά 
στα Channel Managed Print Services (CMPS), χάρη στη διευρυμένη και εύκολα 
προσβάσιμη προϊοντική της γκάμα. «Η Xerox διαθέτει ένα από τα πιο εξελιγμένα 
και ώριμα οικοσυστήματα καναλιών διανομής του κλάδου» επεσήμανε η 
Louella Fernandes, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Quocirca. «Το στοιχείο που 
διαφοροποιεί πραγματικά τη Xerox είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρήσεων,   
το οποίο προσφέρει στους συνεργάτες της ενίσχυση σε επίπεδο marketing, 
πωλήσεων, εκπαίδευσης, λειτουργικής υποστήριξης και πόρων». «Καθώς η αγορά 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνεται πιο δεκτική στα MPS, η τόνωση του 
συγκεκριμένου καναλιού είναι καταλύτης για την επιτυχία. Η πρόσφατη έρευνα 
της Quocirca αντανακλά τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο 
συγκεκριμένο κανάλι σε παγκόσμιο επίπεδο» τονίζει ο Jacques Edouard Gueden, 
senior vice president of international commercial excellence and marketing for 
International Operations της Xerox. «Οι μοναδικές λύσεις της Xerox όπως τα Xerox 
Partner Print Services (XPPS) δίνουν στους πελάτες μας τη δύναμη και την ώθηση 
που χρειάζονται για να συμμετέχουν σε μία αγορά, που παρουσιάζει σημαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία». Αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές 
της Quocirca στα χαρακτηριστικά αιχμής της Xerox όπως τις ενισχυμένες λύσεις 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΑ CODING 
BOOTCAMPS
Στις 4 Ιουνίου 2018, το Coding Bootcamp 
5 της AFDEmp (Alliance For Digital 
Employability) ξεκινάει νέο κύκλο 
απογευματινών part-time μαθημάτων 
(18:00-22:00) για όσους εργάζονται το 
πρωί και θέλουν να επανειδικευθούν ως 
προγραμματιστές σε Java ή C#, σε μόλις 
24 εβδομάδες. Στόχος η δημιουργία της 
νέας γενιάς προγραμματιστών και η άμεση 
απορρόφησή τους στο δίκτυο των κορυφαίων 
συνεργαζόμενων με εμάς εταιριών.   

ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3Π ΑΒΕΤΕ
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΝΑ) «Ο 
Ευαγγελισμός» υπέγραψε, σύμφωνα με 
πληροφορίες, σύμβαση με την 3Π ΑΒΕΤΕ 
για τη «Συντήρηση του Πληροφοριακού 
Συστήματος COMPASS του Γρ. Προσωπικού 
και του Γρ. Μισθών», με 32.662 ευρώ (με 
ΦΠΑ) ετήσιο κόστος.

Η CITRIX ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  
ΤΟ 10ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
Η Citrix υποστηρίζει ως χορηγός το 10ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης 
(http://setn2018.upatras.gr), το οποίο θα 
λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 
χρονικό διάστημα 9-15 Ιουλίου 2018.

EΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ BLOCKCHAIN  
ΚΑΙ ΤΟ FINTECH ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Το Σάββατο 28 Απριλίου θα διεξαχθεί στην 
Πάτρα (στο πλαίσιο της τριήμερης έκθεσης 
PatrasIQ 2018) εκδήλωση για το Blockchain 
και το Fintech, όπου ο Δημήτρης Λιτσικάκης 
(Country Manager της Revolut) θα κάνει 
μια εισαγωγή στο Fintech, παρουσιάζοντας 
τη θέση της Revolut σε αυτό, ενώ ο 
Γιώργος Καραμανώλης (CTO/CIO της 
Crowdpolicy) θα μιλήσει για το blockchain 
και τις τεχνολογίες dlt, το Fintech και το 
νεοσύστατο Hellenic Blockchain Hub.  
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LEADING CHANGE  
IN A CONNECTED WORLD

13Ελληνικό 
Συνέδριο Κορυφής 
στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών

PF Centro Slab PressCouture Bold

  Customer Service 
Experience Top Trends

 Training 
  General Data Protection 

Regulation (GDPR) 
 Voice of the customer

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 
Αμφιθέατρο OTEAcademy

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617 777 (εσωτ.: 129), E: vkoutsavlis@boussias.com

www.customerserviceconference.gr

Πώς οι αλματώδεις εξελίξεις της τεχνολογίας 
και των αυτοματισμών αλλάζουν τα δεδομένα 
για τις επιχειρήσεις και δημιουργούν νέες 
ευκαιρίες παροχής εξαιρετικής εξυπηρέτησης. 

Ποιος είναι ο ρόλος της Εξυπηρέτησης 
Πελατών, όπως διαμορφώνεται με το πέρασμα 
από το digital στο connected περιβάλλον.
Πώς οι επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν 
ηγετικό ρόλο σε συνθήκες αυξανόμενου 
ανταγωνισμού, διαρκών αλλαγών και υψηλών 
απαιτήσεων.

WORKSHOP
Pre-conference workshop με την Audrey Tang τη Δευτέρα 21 Μαΐου, OTEAcademy, Αίθουσα Σ010
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Μόλις το 7% των επιχειρήσεων παγκοσμίως 
είναι έτοιμες για το GDPR
Σύμφωνα με μελέτη της SAS

Αν και η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει ξεκινήσει, λίγες εταιρείες δηλώνουν έτοιμες 
για την εφαρμογή του. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της SAS, σχεδόν το 93% των 
επιχειρήσεων εκτιμούν ότι ακόμα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις της κοινοτικής 
οδηγίας. Ωστόσο, λιγότερες από τις μισές εταιρείες παγκοσμίως (46%) που συμμετείχαν 
στην έρευνα θεωρούν ότι θα είναι τουλάχιστον έτοιμες μέχρι τη διορία της 25ης 
Μαΐου.  Επιπλέον, παρατηρείται μια ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και 
αμερικανικές επιχειρήσεις: μόλις το 30% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ δηλώνει ότι θα 
καταφέρει να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο 
ποσοστό αυξάνεται στο 53%. Παρόλο που η πλειοψηφία δεν θα καταφέρει να προλάβει 
το deadline, σχεδόν όλοι εργάζονται για τη συμμόρφωση με το νόμο: το 93% αναφέρει 
ότι έχει ένα πλάνο (ή τουλάχιστον θα αναπτύξει ένα πλάνο γι΄ αυτό).  Γενική είναι, επίσης, η 
πεποίθηση ότι η συμμόρφωση με το νόμο θα φέρει οφέλη, όπως είναι η βελτίωση του data 
governance (84% στο σύνολο, 91% στην ΕΕ) και η αύξηση εμπιστοσύνης των πελατών 
(68%). Μερικά ακόμα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας:
-  58% έχουν ήδη στο συρτάρι ένα δομημένο σχέδιο για τη συμμόρφωση με το GDPR, 
ενώ 35% έχουν βάλει ένα τέτοιο σχέδιο στην ατζέντα τους. Παραμένει ωστόσο ένα 15% 
των αμερικανικών και 4% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δεν έχουν αναπτύξει ένα 
τέτοιο σχέδιο.

- Το 75% αναζητά νομική υποστήριξη και συμβουλές ή το εξετάζει.
-  Το 63% βλέπει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική τους πρακτική έναντι του 
νέου κανονισμού.

Ως μεγαλύτερη πρόκληση για τη συμμόρφωση με το GDPR οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
θεωρούν τη μεγάλη δυσκολία εντοπισμού όλων των πηγών στις οποίες αποθηκεύονται 
τα δεδομένα. Ακολουθεί η δυσκολία απόκτησης των απαραιτήτων δεξιοτήτων για τη 
διαχείριση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό. Στην έρευνα της SAS συμμετείχαν 
183 στελέχη, τα οποία είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία της εταιρείας για τη 

Η VOICELAND ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 
OPENSIPS SUMMIT 2018
H Voiceland συμμετέχει στο OpenSIPS 
Summit 2018, το οποίο θα διεξαχθεί 
το χρονικό διάστημα 1-4 Μαΐου στο 
Άμστερνταμ, όπου θα παρουσιάσει ένα 
από τα εσωτερικά project που ανέπτυξε, 
αξιοποιώντας το ανοικτό λογισμικό 
OpenSIPS Project.  

ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ COMPUTER 
TEAM
To Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανανέωσε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, τη σύμβαση με 
την Computer Team για την υποστήριξη 
εφαρμογών λογισμικού για πέντε μήνες, αντί 
του ποσού των 25.357 ευρώ.

H ΜETAVALLON VC ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ GP 
SPRING FORUM 2018 
Οι Partners της Metavallon VC, 
ως επίσημα μέλη του παγκοσμίου 
επενδυτικού δικτύου Draper Venture 
Network, έλαβαν μέρος στο ετήσιο 
GP Spring Forum 2018 που φέτος 
πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, της 
Ιαπωνίας. Συμμετείχαν πάνω από 40 
επενδυτές από κορυφαία επενδυτικά 
σχήματα από όλον τον κόσμο, όπου 
μέσω παρουσιάσεων, εργαστηρίων και 
καινοτόμων δραστηριοτήτων αντάλλαξαν 
βέλτιστες πρακτικές, στοιχεία και απόψεις 
σχετικά με τις επενδύσεις, την καινοτομία 
και τις εταιρείες startups. 

Διοργάνωση Σε συνεργασία με το

  Early bird
-15% ΜΕΧΡΙ 27/04

www.it360.gr

31.05.18 divani Caravel Hotel, 
Αίθουσα Mακεδονία

Το μέλλον    
IoT, AI,  

Blockchain,  
Big Data

Ο οργανισμός    
IT Operations  

Agile  
LeanIT

Οι νόμοι   
Compliance 

Training 
Certifications

H ύλη 
Infrastructure 
Data Center 

Cloud

Προετοιμαστείτε  
για το  

“IT Big Bang” 

Χορηγιες: Θάνος Θώμος, Τ: 210 6617 777 (322) ε: tthomos@boussias.com | Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617 777 (158) ε: lantoniadi@boussias.com  
ςυμμεΤοΧες: Μαίρη Καλλιφείδα, Τ: 210 6617 777 (115) ε: mkalifida@boussias.com
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Περιεχoμενο: Ειρήνη Γκίνη, T: 210 661 7777 (εσωτ. 156), F: 210 661 7778, E: igkini@boussias.com χορΗΓιεΣ:  Θάνος Θώμος, 
T: 210 6617777 (εσωτ. 322), E: tthomos@boussias.com | Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com  
ΣΥμμεΤοχεΣ: Χαρά Κατσαρού, T: 210 661 7777 (εσωτ. 153), F: 210 661 7778, E: xkatsarou@boussias.com  

C O N F E R E N C E  2 0 18

3rd

PROTECTION
DATA PRIVACY
&

M A I N  L O G O F O N T S

O U T L I N E  L O G O

C O L O R S

#F26621 #939597 #140E10

FUTURA EXTRA BLACK 
CONDENSED ITALIC BT

P F  F U T U R A  N E U  M E D I U M

▶ ePrivacy Directive/Digital Content Directive/Ελληνικό νομοσχέδιο GDPR:  
Εξελίξεις στο συνολικό πλαίσιο data privacy και προστασίας δεδομένων

▶ Blockchain/IoT/Wearables/Smart Critical Infrastructures:  
Ποιες είναι οι privacy προκλήσεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες;

▶ From GDPR & Cambridge Analytica to Digital Ethics

Key Issues

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

Το συνέδριο που έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πλέον έγκυρα data privacy 
συνέδρια της ευρωπαϊκής αγοράς, στην τρίτη διοργάνωσή του διατρανώνει 

πώς η 25η Μάιου 2018 σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το… τέλος των projects 
συμμόρφωσης, αλλά την εκκίνηση διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας data 
privacy και (κυρίως) digital ethics.  

Data Protection Officers | Legal Counsels & Δικηγορικές εταιρείες  
Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εσωτερικούς Ελεγκτές  

CISOs & Security Officers | Στελέχη marketing | Στελέχη HR 
Data analysts & Customer Insights στελέχη  

14.6.18

The end is the beginning

www.dataprivacy.gr

  Early bird-20% ΜΕΧΡΙ 27/04

ConferenCe experienCe 
SponSor

Μεγάλος 
Χορηγος

Χορηγος 
ΔΙερΜηΝεΙάς

Data Protection Officers | Legal Counsels & Δικηγορικές εταιρείες | CISOs & Security Officers 
Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εσωτερικούς Ελεγκτές | Στελέχη marketing | Στελέχη HR 

Data analysts & Customer Insights στελέχη 
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Μαντώ Πατσαούρα, Γενική Διευθύντρια, 
kariera.gr: «Με το Developers Day θέλουμε 
να ενδυναμώσουμε την απασχόληση στην 
Πληροφορική»

Την επόμενη εβδομάδα (5 Μαΐου) διεξάγεται στην 
Αθήνα το Developers Day, το μεγαλύτερο open 
event στην Ελλάδα για την Πληροφορική και την 
αγορά εργασίας στον κλάδο, που διοργανώνεται 
τα τελευταία δέκα χρόνια και κάθε φορά έχει και 
μεγαλύτερη προσέλευση. «Στόχος του event, και 
δικός μας ως kariera.gr στο ρόλο του διοργανωτή, 
είναι να ενδυναμώνουμε την απασχόληση σε αυτό 
τον νευραλγικό κλάδο. Η Πληροφορική αναπτύσσεται 
ραγδαία, απαιτεί και θα απαιτεί σε ακόμα μεγαλύτερο 

βαθμό τα επόμενα χρόνια την εξειδικευμένη κάλυψη χιλιάδων νέων θέσεων 
εργασίας. Για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει μέσα από κάθε δραστηριότητά 
μας να ενδυναμώνουμε τις δεξιότητες και γνώσεις των προγραμματιστών και να 
τους φέρνουμε σε επαφή με μελλοντικούς εργοδότες τους» δηλώνει στο NetFAX η 
Μαντώ Πατσαούρα, Γενική Διευθύντρια, kariera.gr.. 
Στο Developers Day μπορούν να συμμετάσχουν developers όλων των τεχνολογιών, 
software engineers, solution architects, development team leaders, web/mobile 
developers, experts σε frameworks, Front End/ Back End Developers, UI/UX 
experts, IT Managers, System Engineers και οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται στον 
ευρύτερο κλάδο του ΙΤ έχοντας γνώσεις στα παραπάνω αντικείμενα. 
«Κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τους υπεύθυνους 
προσωπικού αλλά και project managers των εταιρειών, να κάνει συνεντεύξεις 
με τις σχεδόν 20 κορυφαίες εταιρείες που προσλαμβάνουν άμεσα εκεί, να 
παρακολουθήσει workshops σε cutting-edge technologies από έμπειρους 
developers της αγοράς και να δικτυωθεί μέσα σε αυτό το community. Επιπλέον, 
μπορεί να πάρει μέρος στο DevLearn, εντατικού τύπου εκπαίδευση σε 
συγκεκριμένες τεχνολογίες» συμπληρώνει η Μ. Πατσαούρα. 
Πόσο αποτελεσματικό όμως είναι το Developers Day για τους συμμετέχοντες; Τα 
νούμερα δίνουν την απάντηση: «Με πάνω από 670 συμμετέχοντες στο τελευταίο 
event, το feedback ήταν σχεδόν 1.000 συνεντεύξεις εργασίας και γεμάτες αίθουσες 
στα workshops που μας έδειξε πόσο επιτυχημένα ήταν τα θεματικά πεδία που 
κάλυψαν. Πάνω από το 82% των συμμετεχόντων δήλωσε στην έρευνα μετά το event 
πως ξεκάθαρα θα το πρότεινε σε κάποιον να λάβει μέρος».
Η δομή που ακολουθείται και στη φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από την 
καλή και ισόποση σύσταση όσων παρέχει: συνεντεύξεις, workshops, δικτύωση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων/γνώσεων. «Στόχος μας είναι σε κάθε διοργάνωση να 
συμμετέχουν ολοένα και περισσότερες εταιρείες, καθώς και να εξελίσσονται οι 
θεματικές ενότητες που καλύπτονται στα πλαίσια των workshops που διεξάγονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και της αγοράς» 
σύμφωνα με την Μ. Πατσαούρα. 
Ειδικά στο φετινό event, στην ενότητα DevLearn, η Stoiximan.gr και η Agile Actors 
θα προσφέρoυν σε 30 συμμετέχοντες hands-on εκπαίδευση σε .net και Big Data 
αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι κύριο μέλημα των διοργανωτών είναι «όλο το 
candidate experience να έχει αξία για τον επισκέπτη, και φυσικά ο κόσμος να 
ανταποκριθεί ως προς τα χαρακτηριστικά του στις προδιαγραφές των εργοδοτών» .

ΝΕΟΣ MOBILE  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ AIRTICKETS
Νέο διαγωνισμό με τίτλο «Κατέβασε το 
app και κάνε τον Χαβά-η σου» λανσάρει η 
airtickets μέσα από τις mobile εφαρμογές 
της, προσφέροντας σε ένα τυχερό δύο 
αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για 
τη Χαβάη. 

Η ΚΑSPERSKY LAB ANAΛΥΕΙ  
ΤΑ ΜOBILE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ TROJANS
Τα mobile διαφημιστικά Trojans, αν 
και υποχώρησαν το 2017, συνεχίζουν 
να μολύνουν επιθετικά τους χρήστες 
αναφέρει η Kaspersky Lab. Σύμφωνα, δε, 
με την ετήσια έκθεση της «Mobile Malware 
Evolution», ορισμένες οικογένειες Trojans 
άρχισαν να χρησιμοποιούν προγράμματα 
δημιουργίας εσόδων που περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες πληρωμένων SMS και WAP-
billing προκειμένου να διατηρήσουν και να 
αυξήσουν τα κέρδη τους.

H APPLE ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ WLAN ROUTERS
H Αpple εγκαταλείπει και επίσημα τη 
δραστηριοποίησή της στην αγορά WLAN 
routers. Η εταιρεία είχε καιρό να ανανεώσει 
το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της σε 
αυτήν την αγορά, ενώ, από οικονομικής 
απόψεως, η συνεισφορά των routers στα 
έσοδα της Apple ήταν ασήμαντη - άλλωστε 
συμπεριλαμβάνονταν στην κατηγορία «Άλλες 
συσκευές» στη λίστα των οικονομικών 
αποτελεσμάτων της

ΣΤΗΝ GNOSIS COMPUTERS 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ο Δήμος Λαμιέων κατακύρωσε, σύμφωνα 
με πληροφορίες, στην τοπική Gnosis 
Computers την «προμήθεια και εγκατάσταση 
ανταλλακτικών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού» αντί του ποσού των 70.356 
ευρώ (με ΦΠΑ).

ΣΤΗΝ CITE ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατακύρωσε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, στην CITE το 
συνοπτικό διαγωνισμό για την «παροχή 
υπηρεσιών Τμήματος Πληροφοριακών 
Συστημάτων του ΕΛΚΕ», αντί του ποσού των 
59.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

ΣΤΗΝ QUALITY & RELIABILITY 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤ
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) 
υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, 
σύμβαση με την Quality & Reliability για την 
προμήθεια 11 αδειών χρήσης Oracle, αντί 
του ποσού των 48.300 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 
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ΡΥΘΜίΖΕΙ ΤΟ VIDEO CONTENT ΝΈΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚή ΟΔΗΓίΑ
Σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με την 
αναθεώρηση των κανόνων για τα οπτικοακουστικά 
Μέσα στην Ευρώπη κατέληξαν Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Koμισιόν. Στην 
αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου 
συμπεριλαμβάνονται οι πλατφόρμες video-on-
demand και video-sharing, όπως Netflix, YouTube 
ή Facebook, με τους διαπραγματευτές να 
εξασφαλίζουν ενισχυμένη προστασία των παιδιών, 
αυστηρότερους κανόνες για τη διαφήμιση και 
τουλάχιστον 30% ευρωπαϊκό περιεχόμενο τόσο στα 
προγράμματα των τηλεοπτικών καναλιών όσο και 
των video on demand πλατφορμών.

Η ADIDAS ΔΙΕΞάΓΕΙ ONLINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
H Adidas, σε συνεργασία με την Euroleague, 
διεξάγουν από 25/04 έως και 11/05/2018 
τον online διαγωνισμό #GameOnAthens, με 
δώρο μια θέση στην κερκίδα των Ημιτελικών 
και Τελικών Αγώνων της Euroleague, που θα 
πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι.

Ο Βασίλης Καραγιάννης στη Warply
Αναλαμβάνει επικεφαλής στο τμήμα loyalty για Premium & Luxury 
Brands

Ο Βασίλης Καραγιάννης προστέθηκε στην ομάδα της Warply, αναλαμβάνοντας 
να αναπτύξει το τμήμα loyalty για Premium & Luxury Brands. Στο παρελθόν 
υπήρξε ανώτερο στέλεχος σε εταιρείες όπως η Beluga Associates, Advocate, 
Amuse όπου διαχειριζόταν premium Brands. Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της 
επικοινωνίας και του marketing, ο Βασίλης Καραγιάννης αρθρογραφεί και σε μια 
σειρά από εφημερίδες και περιοδικά. 
Η προσθήκη του Βασίλη Καραγιάννη στη Warply έρχεται για να συμπληρώσει το 
νέο εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας που αναπτύσσει προγράμματα πιστότητας 
για Premium& Luxury Brands. Το νέο τμήμα απαντάει σε ένα ζητούμενο της 
αγοράς, για δημιουργία club εμπειριών και πιστότητας καταναλωτή. Για τους 
σκοπούς αυτούς, αναπτύχθηκε μια ξεχωριστή ομάδα στη Warply, με ανθρώπους 
εξειδικευμένους στο experiential marketing  και μάλιστα με μεγάλη εμπειρία 
διαχείρισης των λεγόμενων status brands, επικεφαλής των οποίων αναλαμβάνει ο 
Βασίλης Καραγιάννης.

Η ΕΕ θα επενδύσει 20 δισ. ευρώ έως το 2020  
στην τεχνητή νοημοσύνη
Παρουσίασε χθες μια σειρά μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες μια σειρά μέτρων προκειμένου να 
τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή 
προτείνει μια προσέγγιση με τρία σκέλη με στόχο την αύξηση των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την προετοιμασία 
για κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τη διασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού 
και νομικού πλαισίου. Η παρούσα πρωτοβουλία αναλαμβάνεται σε συνέχεια του 
αιτήματος των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με ευρωπαϊκή προσέγγιση για την 
τεχνητή νοημοσύνη.
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Άντρους 
Άνσιπ δήλωσε τα εξής: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο μας όπως 
ακριβώς η ατμομηχανή ή η ηλεκτρική ενέργεια κατά το παρελθόν. Παρουσιάζει 
νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού στην Ευρώπη, 
προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να σημειώσει επιτυχία και για να λειτουργήσει 
προς όφελος όλων. Πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ έως τα τέλη 
του 2020. Η Επιτροπή εκπληρώνει τον ρόλο που της αναλογεί: σήμερα, δίνουμε 
ώθηση σε ερευνητές, ώστε να αναπτύξουν την επόμενη γενιά των τεχνολογιών και 
των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και σε επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να 
τις υιοθετήσουν και να τις ενσωματώσουν.»
Με την ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις 
εργασίας, αλλά άλλες θα εξαφανιστούν και οι περισσότερες θα μετασχηματιστούν. 
Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα 
οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα στηρίξει τις μετακινήσεις στην 
αγορά εργασίας βασιζόμενη στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη ώστε να 
εκπονηθεί συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έως το τέλος του έτους. 
Ο κύριος στόχος είναι η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της επένδυσης σε επίπεδο 
ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, η ενθάρρυνση της συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο από κοινού καθορισμός της μελλοντικής 
πορείας ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ  
στον εν λόγω τομέα. 

ΣυμμετοχέΣ: Μαρία Βασιλικούδη, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 109),  
Ε: mvasilikoudi@boussias.com
χοΡΗΓΙεΣ: Μαρίνα Καφέζα, T: 210 661 7777 (εσωτ. 252),  
E: mkafeza@boussias.com |Μπέσσυ Μπουτεράκου, T: 210 661 7777 
(εσωτ. 155), F: 210 6617 778, E: bbouterakou@boussias.com

Προκλήσεις & Ευκαιρίες  
Υπό το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 
Αμφιθέατρο OTEAcademy

Early bird
-20% ΜΕΧΡΙ 25/05

Διοργάνωση Τιμητική Υποστήριξη 

Το συνέδριο - θεσμός για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα & αειφορία 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
έρχεται για 6η συνεχή χρονιά, με 
στόχο να αναδείξει τα οφέλη που 
προκύπτουν για τη βιομηχανία, τις 
μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα 
ξενοδοχεία, τον κλάδο των μεταφορών 
και των υποδομών υπό το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

www.energyefficiencyconference.gr
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Στοιχεία επικοινωνίας:  
Τ: 210 6617 777, F: 210 6617778,  
Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας 
www.boussias.com

Δ/ντής Σύνταξης: Nικόλας Κονδάκης  
εσωτ.124, E: nkondakis@boussias.com

Aρχισυντάκτης: Γιώργος Φετοκάκης 
εσωτ. 256, gfetokakis@boussias.com

Υπ. Διαφήμισης: Θάνος Θώμος  
εσωτ. 322, Ε: tthomos@boussias.com

Υπ. Διαφήμισης & Αγγελιών: Λίζα Αντωνιάδη, 
εσωτ. 158, lantoniadi@boussias.com

Σελιδοποίηση: Γιώτα Χειλάκου 

Yπεύθυνος Συνδρομών: Δημήτρης Φαραός  
εσωτ. 116, E: farao@boussias.com

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

Συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Π. Παυλόπουλου, στην SenseOne
Για τη διάκρισή της στα WITSA Global ICT Excellence Awards 2018

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, 
συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και των ελληνικών εταιρειών που 
διακρίθηκαν στα WITSA Global ICT Excellence Awards 2018, μεταξύ των οποίων 
και η SenseOne, μέλος του ομίλου SingularLogic. Τα συγχαρητήρια του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για τη διεθνή διάκριση των πρωτοποριακών ψηφιακών λύσεων 
Internet of Things (IoT) της SenseOne, δέχτηκε ο  Γιάννης Θεοδωρόπουλος, CEO 
στη SenseΟne και Executive Vice President στον όμιλο SingularLogic. H SenseOne 
διακρίθηκε ως Merit Winner στην κατηγορία Emerging Digital Solutions Award, στα 
WITSA Global ICT Excellence Awards 2018, για τις εξαιρετικές επιδόσεις της, στις 
θεματικές αγορές των ψηφιακών λύσεων για «Smart Buildings» και «Smart Cities».

Canalys: Η αγορά υποδομών cloud αυξήθηκε  
κατά 47% το πρώτο τρίμηνο του 2018 
Παρά την τάση υποτονικής χρήσης

Οι παγκόσμιες δαπάνες για 
υπηρεσίες υποδομής cloud 
συνεχίζουν να αυξάνονται, 
φθάνοντας τα 17 δισ. δολάρια 
το πρώτο τρίμηνο του 2018, ήτοι 
κατά 47% περισσότερα σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Η Amazon Web Services (AWS) 
παρέμεινε μπροστά από τον 
ανταγωνισμό, καταγράφοντας 

αύξηση 49% αυτό το τρίμηνο. Τα έσοδα του ηγέτη της αγοράς είναι σχεδόν 
διπλάσια από τα έσοδα του πλησιέστερου ανταγωνιστή της, της Microsoft (άνοδος 
93%), η οποία συνέχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα από την AWS. Η Google 
κατέλαβε την τρίτη θέση, με αύξηση 89% και τζίρο στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η υιοθέτηση λύσεων cloud αποτέλεσε βασικό κομμάτι της στρατηγικής ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της, 
συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας, της επεκτασιμότητας, της παροχής on-
demand πόρων, καθώς και του αρχικού χαμηλού κόστους. Όμως, η πολυπλοκότητα 
και η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των χρηστών στις τεχνολογίες cloud έχει οδηγήσει 
τους πελάτες να κάνουν μικρή χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών και να 
μην εκμεταλλεύονται πλήρως την απόδοση της επένδυσης. «Σύμφωνα με έρευνα 
της Canalys σε 146 επιχειρήσεις  σε όλο τον κόσμο, πάνω από το 80% των 
ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι δαπάνες cloud των πελατών τους δεν χρησιμοποιούνται 
πλήρως» δήλωσε ο Daniel Liu, Research Analyst στην Canalys. «Το 58% των 
συνεργατών πιστεύει ότι το 20% των επενδύσεων σε cloud των πελατών τους 

χάνονται, ενώ το 26% πιστεύει 
ότι η σπατάλη είναι πάνω από 
20%». 
Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες, 
καθώς περισσότεροι 
οργανισμοί μετακινούνται σε 
υπηρεσίες public cloud και 
επιλέγουν πολλούς παρόχους, 
ενσωματώνοντάς τους 
ταυτόχρονα με την υπάρχουσα 
IT υποδομή τους. «Ο κύριος 
ρόλος των συνεργατών μετά 
τη μετεγκατάσταση και την 
ενσωμάτωση του φόρτου 
εργασίας των πελατών σε 
ένα υβριδικό περιβάλλον 
θα τους δώσει καλύτερη 
πρόσβαση στους διαθέσιμους 
πόρους του cloud με στόχο 
τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
του. Αυτό θα καθοδηγείται 
από τα Αnalytics και, στο 
μέλλον, από τη μηχανική 
μάθηση για τον εντοπισμό του 
βέλτιστου πακέτου cloud ή 
συνδρομητικού. Ωστόσο, οι 
δεξιότητες που απαιτούνται για 
την ενσωμάτωση υπηρεσιών 
στο cloud, την παρακολούθηση 
της κατανάλωσης πόρων, 
τις αναλύσεις δεδομένων 
τιμολόγησης και τις υπηρεσίες 
ένταξης στο cloud είναι ακόμη 
ελλιπείς» σημείωσε ο Liu.

Στο Netweek που κυκλοφορεί 
(Tεύχος 412):
▶  Office Line: 20 χρόνια πρωτοπορία 

και όραμα για το μέλλον  
Πρωτοπορία στην τεχνολογία και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, προτεραιότητα 
στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη, 
με σεβασμό στον ίδιο και υλοποιήσεις 
υψηλού επιπέδου είναι οι αρχές που 
διέπουν τη λειτουργία της Office Line  
για 20 χρόνια.

▶  Microsoft Azure Ecosystem 
Η επιτυχία του Azure επιτρέπει στη 
Microsoft να αισιοδοξεί για το μέλλον  
και τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσα 
από το οικοσύστημά της.

▶  Energy Efficiency & UPS  
Παρελθόν, παρόν και προβλέψεις για το 
μέλλον της ενέργειας και των τεχνικών 
για την εξοικονόμησή της.

▶  Από τα big data στα big problems 
Η Cambridge Analytica, τα big data 
εκατομμυρίων χρηστών του Facebook 
και τα ηθικά διλήμματα της χρήσης των 
στοχευμένων ψηφιακών στρατηγικών.   

▶  Πορεία πρωταθλητισμού  
για την Xerox Hellas! 
O Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas 
μας εξηγεί την συνταγή της επιτυχίας.

▶  Η Αχίλλειος πτέρνα  
της κυβερνοασφάλειας 
Πόσο εκτεθειμένα και “ευάλωτα” σε 
κινδύνους e-ασφαλείας είναι τα εταιρικά 
δίκτυα εξαιτίας των IoT συσκευών;


