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Διαθέσιμη η νέα έκδοση της
εφαρμογής
Atlantis
Entry
Payroll III
Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Entry Payroll III
(6.2.228.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της
έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .
Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:
Μέσω LiveUpdate
Μέσω Downloads Συνεργατών
Η νέα έκδοση της εφαρμογής Atlantis Payroll III
(6.2.228.1) είναι διαθέσιμη.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις της

έκδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ .
Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη:
Μέσω LiveUpdate
Μέσω Downloads Συνεργατών
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να
ενημερώνεστε για τις νέες καταχωρίσεις των e-Services μέσω της
υπηρεσίας e-Contact. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε το όνομα και το
e-mail σας, ώστε να λαμβάνετε αυτόματη ενημέρωση κάθε φορά που
γίνεται μια νέα προσθήκη στην ενότητα των e-Services που σας
ενδιαφέρει (πχ. Νέες εκδόσεις, Υποστήριξη κλπ). Η πρόσβαση
στην υπηρεσία e-Contact είναι δυνατή από το μενού Βοήθεια της
εφαρμογής σας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Atlantis Entry, Atlantis) ή κάνοντας
κλικ εδώ .

Η Oracle ανακοινώνει τη λύση
Oracle Banking Payments
Η Oracle ανακοίνωσε την έναρξη διαθεσιμότητας της λύσης Oracle
Banking Payments. Η δημιουργία της λύσης έχει βασιστεί εξαρχής
στο πρότυπο ISO 20022 και η σχεδίασή της αποσκοπεί στο να
βοηθήσει τις τράπεζες να κατηγοριοποιήσουν την ανταλλαγή
μηνυμάτων περί πληρωμών, το μετασχηματισμό των μηνυμάτων και
την επεξεργασία των πληρωμών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας
πληροφόρηση. Χρησιμοποιώντας το API του Oracle Banking
Payments, οι τράπεζες μπορούν επίσης να καινοτομήσουν στο

πλαίσιο του Internet of Payments, να συνεργαστούν με τρίτους ή
να οργανώσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποιώντας
συνεργασίες με εταιρείες FinTech.
Ο Chet Kamat, Senior Vice President, Oracle Financial
Services, δήλωσε: «Ως προμηθευτής λύσεων για τις κύριες
τραπεζικές λειτουργίες, παρέχουμε υποστήριξη πληρωμών εδώ και
πάνω από δύο δεκαετίες. Εκτελούμε τις διαδικασίες πληρωμών για
περισσότερες από 500 τράπεζες σε 140 χώρες. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι εφαρμογές μας καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος
του όγκου συναλλαγών μιας χώρας ή περιοχής. Για παράδειγμα,
στην Ινδία διαχειριζόμαστε πάνω από το 20% των εισερχόμενων
και το 22% των εξερχόμενων πράξεων διακανονισμού σε πραγματικό
χρόνο. Με το Oracle Banking Payments , οι οργανισμοί
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορούν να βελτιώσουν την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία (STP), να υποστηρίξουν τον άμεσο
και σε πραγματικό χρόνο διακανονισμό πληρωμών και να μειώσουν
το χρόνο διάθεσης στην αγορά, δίνοντας ώθηση στην καινοτομία.»
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έχει φέρει τις τράπεζες σε ένα
σημείο καμπής στον τομέα των πληρωμών, όπου οι πελάτες
απαιτούν διαρκή διαθεσιμότητα για ομαλή πραγματοποίηση
πληρωμών σε πραγματικό χρόνο. Αντιμέτωπες με τα αυξανόμενα
επίπεδα πολυπλοκότητας των διαδικασιών, οι τράπεζες έχουν
υιοθετήσει εξειδικευμένες, αυτόνομες δομές και πολλαπλά
πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων, πράγμα που έχει οδηγήσει σε
έλλειψη αρμονίας στον τομέα των πληρωμών. Ταυτόχρονα, οι νέοι
παίκτες φέρνουν προκλήσεις για τους εδραιωμένους οργανισμούς
καθώς προσφέρουν εξατομικευμένα προϊόντα, παραδειγματική
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Για να παραμείνουν
ανταγωνιστικοί, οι οργανισμοί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση μετασχηματισμού που θα
μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη μεταβαλλόμενη
δυναμική της αγοράς των πληρωμών.
Με τα Oracle Financial Services Analytical Applications
(OFSAA), Oracle Banking Digital Experience, Oracle FLEXCUBE,
Oracle Banking Platform και Oracle Financial Services Revenue

management and Billing, η σημερινή ανακοίνωση διαθεσιμότητας
της λύσης Oracle Banking Payments αναδεικνύει την Oracle ως
τον προμηθευτή με το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για
τον κλάδο των πληρωμών.

Πρόσθετες πληροφορίες
Η λύση Oracle Banking Payments υποστηρίζει διεθνή και τοπικά
πρότυπα πληρωμών, όπως τα SEPA, SWIFT 2017, Fedwire, US ACH
και SWIFT GPI. Οι τράπεζες μπορούν με ευκολία να επεκτείνουν
οι ίδιες το σύστημα ώστε να πετύχουν συμμόρφωση με τοπικά και
διεθνή μηνύματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών.

Η mytaxi παρουσιάζει τη νέα
υπηρεσία mytaxi match
Η mytaxi, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της ηλεκτρονικής κλήσης
και κράτησης ταξί στην Ευρώπη και μέρος του Ομίλου Daimler,
λανσάρει σήμερα τη νέα της υπηρεσία mytaxi match. Η υπηρεσία
αυτή ήρθε για να προσφέρει στους πελάτες της mytaxi μια
οικονομική και αποτελεσματική εμπειρία carpooling.
Η υπηρεσία mytaxi match θα είναι αρχικά διαθέσιμη για τους
χρήστες στη Βαρσοβία – δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 οχήματα, πριν το
επίσημο λανσάρισμα της υπηρεσίας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
πόλεις τους ερχόμενους μήνες.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, το mytaxi match

έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε όλη την Ευρώπη για να
εγγυηθεί την επιτυχία της νέας υπηρεσίας carpooling. To mytaxi
match είναι η πρώτη υπηρεσία carpooling που ξεκίνησε στην
Ευρώπη και λειτουργεί αποκλειστικά με επαγγελματίες οδηγούς
ταξί, με δεδομένη την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τους
πελάτες της mytaxi.
Η εφαρμογή mytaxi έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι όσο το
δυνατόν πιο απλή για τους χρήστες της. Με το πάτημα μερικών
μόνο κουμπιών, το mytaxi match συνδέει δύο επιβάτες που
ταξιδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να μοιραστούν την άνεση, την ταχύτητα και την
ευκολία της διαδρομής, καθώς και το κόστος.
Περιβαλλοντικά

ευαισθητοποιημένοι

επιβάτες

μπορούν

να

ταξιδεύουν με ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι η κοινή χρήση οχήματος
μειώνει τα επίπεδα ρύπανσης και κυκλοφοριακής συμφόρησης στις
πόλεις.
Με τις πρόσφατες εξαγορές της Clever Taxi, της κορυφαίας
εφαρμογής κράτησης ταξί στη Ρουμανία, και της Beat στην
Ελλάδα, η mytaxi συνεχίζει τη θετική πορεία ανάπτυξης,
εδραιώνοντας την παρουσία της στην αγορά διεθνών υπηρεσιών
μετακίνησης και ενισχύοντας τη θέση της ως ηγετική εταιρεία
ταξί στην Ευρώπη.
Ο Andrew Pinnington, Διευθύνων Σύμβουλος της mytaxi, σχολίασε:
«Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για το mytaxi. Ως ηγετική
εφαρμογή ταξί στον κόσμο, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να
καινοτομούμε και να βελτιώνουμε τις τεχνολογίες μας για να
οδηγήσουμε τη διεθνή αγορά μεταφορών με ταξί στον 21ο αιώνα».
Και συνέχισε: «Με την εισαγωγή του mytaxi match στην Ευρώπη,
είμαστε σίγουροι για τα οφέλη τόσο των επιβατών – οι οποίοι
μπορούν να απολαύσουν μια premium υπηρεσία με μειωμένη τιμή –
όσο και των οδηγών, για τους οποίους η υπηρεσία ξεκλειδώνει
νέες ευκαιρίες για περισσότερα έσοδα. Το λανσάρισμα στη
Βαρσοβία σηματοδοτεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη

φιλοδοξία μας να κάνουμε την υπηρεσία διαθέσιμη και σε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».
Το mytaxi, η πρώτη εφαρμογή ηλεκτρονικής κλήσης ταξί στον
κόσμο, ιδρύθηκε στη Γερμανία το 2009 από τους Niclaus Mewes
(CEO) και Sven Külper (CMO). Η γενική ιδέα βασίζεται στη
δημιουργία μιας άμεσης σύνδεσης μεταξύ επαγγελματιών οδηγών
ταξί και επιβατών, προσφέροντας και στις δύο πλευρές μια
σύγχρονη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις συμβατικές
χρονοβόρες διαδικασίες κλήσεων. Με περισσότερα από 45.000
συνεργαζόμενα ταξί και πάνω από 10.000.000 λήψεις της
εφαρμογής μέχρι σήμερα σε έντεκα χώρες, είναι πλέον ο
παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά μεταξύ των εφαρμογών ταξί.

To Windows 10 Fall Creators
Update έρχεται τον Οκτώβριο
για
περισσότερη
δημιουργικότητα και παιχνίδι
Στο πλαίσιο της παρουσίας της στo συνέδριο IFA στο Βερολίνο, η
Microsoft, ανακοίνωσε ότι το επόμενο update για τα Windows 10,
το Fall Creators Update, θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως τον
Οκτώβριο του 2017.

Το Windows 10 Fall Creators Update, αποτελεί κομμάτι της
αποστολής της Microsoft να ενισχύει κάθε άνθρωπο και οργανισμό
στον πλανήτη να πετυχαίνει περισσότερα. Είναι το επόμενο βήμα
στην πορεία των Windows, δίνοντας σε όλους μας την ευκαιρία να
ανακαλύψουμε το δημιουργό που κρύβουμε μέσα μας.

Με το Windows 10 Fall Creators Update, η Microsoft παρουσιάζει
νέους και διασκεδαστικούς τρόπους για να γίνει ο καθένας μας
πιο δημιουργικός. Το update θα προσφέρει μια νέα εμπειρία στην
εφαρμογή της φωτογραφίας, η οποία έχει επανασχεδιαστεί. Πιο
συγκεκριμένα, θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να
διηγηθούν τις ιστορίες τους, αξιοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο,
εφέ 3D, ενώ θα παρέχει βελτιώσεις στο gaming, στην ασφάλεια,
στην προσβασιμότητα και σε νέες εμπειρίες με τη βοήθεια της
πλατφόρμας Windows Mixed Reality. Όλες αυτές οι καινοτομίες θα
πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια μιας σειράς νέων και όμορφα
σχεδιασμένων συσκευών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες από τους
hardware συνεργάτες μας τον Οκτώβριο.

Windows Inking
το Windows Inking βελτιώνεται διαρκώς, επιτρέποντας στους
χρήστες να «γράψουν» απευθείας πάνω σε έγγραφα PDF, κάνοντας
πιο εύκολη και γρήγορη την αποστολή εγγράφων με σχόλια σε
άλλους χρήστες και βελτιώνοντας ό,τι μπορεί να γίνει με μολύβι
και χαρτί. Το Smart Ink, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη
αυτόματα, κάνοντας το σχεδιασμό των τετραγώνων ακόμη πιο
τέλειο, ενώ μπορεί να τα μετατρέψει σε πίνακες χωρίς επιπλέον
δουλειά. Με το Windows Find my Pen, οι χρήστες θα μπορούν να
εντοπίζουν το στυλό τους, σε περίπτωση που το έχουν χάσει.

Φωτογραφίες και Βίντεο

Στο Fall Creators Update, η εφαρμογή Windows Photos έχει
επανασχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει πολυδιάστατες
εμπειρίες, επιτρέποντας στους χρήστες να διηγηθούν τις
ιστορίες τους με φωτογραφίες, βίντεο, 3D, ακόμα και inking.

Αρχεία OneDrive On-Demand
Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τις δημιουργίες τους σε
αρχεία OneDrive OnDemand, έχοντας πρόσβαση στα cloud αρχεία
τους, όπως έχουν σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο στον υπολογιστή
τους, χωρίς να χρειάζεται να τα αποθηκεύσουν τοπικά.

Gaming
Το Fall Creators Update θα έχει νέο, εμπλουτισμένο Game Mode
το οποίο θα επιτρέπει στους gamers να χρησιμοποιούν την πλήρη
ισχύ επεξεργασίας οποιασδήποτε συσκευής, σαν να ήταν κονσόλα
Xbox, με τη βοήθεια του νέου κουμπιού στο Game bar.
Προκειμένου να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, η Microsoft
έχει ένα φανταστικό lineup Xbox Play Anywhere παιχνιδιών, το
οποίο περιλαμβάνει τα: Cuphead, Forza Motorsport 7, Super
Lucky’s Tale και το Middle-earth: Shadow of War. Επίσης, η πιο
δυνατή κονσόλα στον πλανήτη, το
Xbox One X, θα είναι
διαθέσιμη στις 7 Νοεμβρίου.

Ασφάλεια
Το Fall Creators Update φέρνει βελτιώσεις στην ασφάλεια των
Windows 10. Το Windows Defender είναι εξυπνότερο και
προστατεύει καλύτερα από ότι στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας
cloud intelligence που επιτρέπει νέες άμυνες ενάντια σε
επιθέσεις ransomware. Επιπλέον, τα Windows 10 S, που
παρουσιάστηκαν τον περασμένο Μάιο, είναι ειδικά σχεδιασμένα
ώστε να προσφέρουν απλότητα και ασφάλεια, με σημαντικές

ανακαλύψεις στο χρόνο ζωής της μπαταρίας και την απόδοση.

Στόχος του Fall Creators Update, είναι να απελευθερώσει τη
δημιουργικότητα των χρηστών, να τους προσφέρει διασκεδαστικές
εμπειρίες ενώ παράλληλα να διατηρεί την ασφάλειά τους.

Προσβασιμότητα
Με το Fall Creators Update, η Microsoft κάνει τα Windows πιο
προσβάσιμα σε ασθενείς με Λου Γκεριγκ, μια νευροεκφυλιστική
ασθένεια που, προοδευτικά, επηρεάζει την ικανότητα του
εγκεφάλου να ελέγχει τους μύες του σώματος.
Ένα νέο
χαρακτηριστικό, το Eye Control, επιτρέπει στους χρήστες να
πληκτρολογούν και να χειρίζονται το ποντίκι χρησιμοποιώντας
τις κινήσεις των ματιών τους. Πρόκειται για μια τεχνολογία που
θα αλλάξει τη ζωή των ασθενών καθώς και μια σημαντική πρόοδος
στην προσβασιμότητα.

Windows Mixed Reality
To Fall Creators Update δίνει επίσης στους χρήστες τη
δυνατότητα να ζήσουν την νέα εμπειρία μιας νέας
πραγματικότητας, της Windows Mixed Reality. Η Microsoft
πιστεύει ότι η μεικτή πραγματικότητα, η οποία συνδυάζει τον
φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, είναι το επόμενο βήμα στην
εξέλιξη της πληροφορικής. Με την πλατφόρμα Windows Mixed
Reality, οι χρήστες μπορούν να ζήσουν πλήρως την νέα αυτή
εμπειρία της μεικτής πραγματικότητας χωρίς να χρειάζεται να
περιοριστούν από το μέγεθος της οθόνης μιας κινητής συσκευής.
Η εγκατάσταση είναι απλή και δεν απαιτεί από τους χρήστες να
τοποθετήσουν κάμερες σε ολόκληρο το δωμάτιο, απλά να φορέσουν
το headset και να το συνδέσουν με τον υπολογιστή τους για να
ξεκινήσουν. Είναι διαθέσιμο από μια ευρεία γκάμα συνεργατών

παγκοσμίως, όπως είναι η Acer, η ASUS, η Dell, η HP και η
Lenovo, με τιμές που ξεκινάνε από τα $299 δολάρια.

Τα Windows Mixed Reality headsets θα είναι διαθέσιμα στις 17
Οκτωβρίου μαζί με την κυκλοφορία του Fall Creators Update.

Την εμπειρία της μεικτής πραγματικότητας θα μπορούν να ζήσουν
και χρήστες που δεν θα διαθέτουν τα headsets, μέσα από τον
υπολογιστή τους. Με την εφαρμογή Mixed Reality Viewer, μπορούν
να δουν 3D αντικείμενα – είτε από την κοινότητα Remix3D.com
είτε τις δικές τους δημιουργίες μέσα από το Paint 3D – να
αναμειγνύονται στο περιβάλλον τους, μέσα από την κάμερα του
υπολογιστή τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις
ιστορίες τους με ακόμη πιο δημιουργικούς τρόπους.

Σύγχρονες συσκευές ζωντανεύουν το μαγικό κόσμο του Fall
Creator Update στη ζωή
Κατά τη διάρκεια της IFA, οι συνεργάτες της Microsoft
ανακοίνωσαν επίσης μια σειρά σύγχρονων συσκευών με εξαιρετικό
σχεδιασμό και πλούσια χαρακτηριστικά. Οι Acer, ASUS, Dell, HP
και Lenovo παρουσίασαν νέα Windows 2 σε 1, laptops, all-inones και υπολογιστές για gaming. Οι συσκευές αυτές έχουν
επεξεργαστές Intel 8ης γενιάς και τις πιο σύγχρονες κάρτες
γραφικών NVIDIA που ενισχύουν Windows Mixed Reality εμπειρίες,
παρέχουν ολοήμερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενώ προσφέρουν
OLED και 4Κ οθόνες για εντυπωσιακά γραφικά.

Premium Υπολογιστές
Το πολύ λεπτό Lenovo Yoga 920 2-in-1, με επεξεργαστή Intel
Core i7 8ης γενιάς, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζονται οι
χρήστες για να είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί. Αν το
συνδέσουν σε μια εξωτερική θύρα USB-C Thunderbolt 3 Dock έχουν
ένα δυνατό Mixed Reality υπολογιστή για gaming.
To Yoga 920 σχεδιάστηκε για να προσφέρει πιο φυσικές και
διαισθητικές εμπειρίες. Περιλαμβάνει μικρόφωνα που πιάνουν
ήχους από μεγάλη απόσταση, ώστε να μπορούν οι χρήστες να
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Cortana για να «ξυπνήσουν» τον
υπολογιστή τους, να ακούσουν μουσική, να βάλουν υπενθυμίσεις
και πολλά άλλα, μόνο με τη χρήση της φωνή τους, ακόμη και από
την άλλη άκρη του δωματίου.
Η διαδικασία του προαιρετικού Lenovo Active Pen, παρέχει 4.096
επίπεδα ευαισθησίας, κάνοντας τη διαδικασία του inking εύκολη
και διασκεδαστική ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τις δημιουργικές
και τις cross-application δυνατότητες του υπολογιστή.

Το Acer Switch 7 Black Edition είναι το πρώτο 2 σε 1 notebook
χωρίς ανεμιστήρα και εξοπλισμένο με διακριτικά γραφικά. Με
επεξεργαστή Intel Core i7 8ης γενιάς και γραφικά NVIDIA
GeForce MX150, είναι ο ιδανικός συνεργάτης για απαιτητικές
εργασίες, δημιουργική παραγωγή και streaming περιεχομένου. Η
καινοτόμα τεχνολογία του Acer, Dual LiquidLoop, είναι πολύ
δυνατή ενώ παράλληλα καταφέρνει και διατηρεί το Switch 7
δροσερό και αθόρυβο. Το Switch 7 Black Edition έχει
ενσωματωμένη γραφίδα, χωρίς μπαταρία, με τεχνολογία Wacom EMR,
η οποία παρέχει 4.096 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης και κυρτή
άκρη, που βοηθάει το χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της
γωνίας, του πλάτους της γραμμής ή της σκίασης που σχεδιάζει,
συμβάλλοντας σε μια πιο αυθεντική εμπειρία γραφής και σχεδίου
όταν χρησιμοποιεί το Windows Ink.

Δημοφιλείς

Υπολογιστές

Η νέα σειρά Dell Inspiron 7000 2 σε 1, σχεδιάστηκε για
εκείνους που είναι συνέχεια εν κινήσει ή για οικογένειες με
περισσότερους από έναν χρήστη. Διαθέσιμη σε 13 και 15 ίντσες
σε Era Gray ασημί χρώμα, έχει εντυπωσιακά visuals με στενό
πλαίσιο, standard display FHD 10-σημείων αφής IPS και
προαιρετικό premium 4K UHD IPS display αφής. Προσφέρει ισχυρή
απόδοση με νέας, 8 ης γενιάς Intel επεξεργαστές, μνήμη DDR4,
ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας με USB Type-C και υποστήριξη
για DisplayPort και Power Delivery, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας και αθόρυβη απόδοση με standard SSDs. Το
προαιρετικό DisplayPort και Power Delivery προσφέρει μια
φυσική αίσθηση όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το Windows Ink για
να ζωγραφίσει, γράψει ή να κρατήσει σημειώσεις.

Το Lenovo Miix 520 είναι ένα πολυεργαλείο, που με τον
σχεδιασμό αποσπώμενων μερών του, προσφέρει λειτουργικότητα,
δίνοντας μια πρώτη γεύση από τις νέες τεχνολογίες και εργαλεία
που θα επαναπροσδιορίσουν τον κόσμο που ζούμε. Με επεξεργαστή
Intel Quad Core i7 8ης γενιάς, με DDR4 μνήμη έως 16 GB και
PCIe SSD έως και 1 TB, το Miix 520 είναι ένας υπολογιστής με
τον οποίο οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Windows Ink
για να κρατήσουν σημειώσεις, να γράψουν παρουσιάσεις ή να
χρησιμοποιήσουν την WorldView κάμερα για να απαθανατίσουν
εικόνες και να τις επεξεργαστούν σε 3D.

Επαγγελματικοί Υπολογιστές
Η σειρά ProBook 400 της ΗΡ αποτελείται από ανθεκτικές συσκευές
για επαγγελματίες, που χρειάζεται να είναι παραγωγικοί είτε
στο γραφείο είτε εν κινήσει. Τα ProBook 430, ProBook 440,
ProBook 450 και ProBook 470 έχουν μπαταρία που διαρκεί όλη
μέρα, ενισχυμένο πληκτρολόγιο από αλουμίνιο ενώ διατηρούν τα

δεδομένα και τις εφαρμογές ασφαλή με τα Windows 10 Pro.

Το λεπτό και ελαφρύ Dell Latitude 7285 2 σε 1, είναι ιδανικό
για την αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών. Το αποσπώμενο μέρος
του έχει Infinity edge οθόνη, έχει τη δυνατότητα αυτόματης
φόρτισης, λειτουργεί με
λογισμικό Windows 10 Pro και
περιλαμβάνει το Windows Hello για επιπλέον ασφάλεια.

Υπολογιστές για Φοιτητές
Το 2 σε 1 Fujitsu Lifebook P727 είναι εξοπλισμένο με Windows
10 S και είναι σχεδιασμένο ειδικά για φοιτητές που χρειάζονται
μια ισχυρή και ασφαλή συσκευή στην οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιούν το Windows Ink και το Active Stylus για να
κρατούν σημειώσεις, να δημιουργούν σχεδιαγράμματα, και το
πληκτρολόγιο για να γράφουν εργασίες. Μια άδεια μπαταρία δεν
θα είναι ποτέ πρόβλημα καθώς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
μπαταριών, ενώ ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία Standby.
Επιπλέον, η Fujitsu προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες για τον
κλάδο της εκπαίδευσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να
βρείτε λεπτομέρειες εδώ.

Ο συνδυασμός εμφάνισης και απόδοσης του Surface laptop
προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ένας χρήστης, χωρίς να χρειαστεί
να θυσιάσει λειτουργίες που συμβάλουν στην παραγωγικότητά του,
όπως είναι η 24ωρη λειτουργία της μπαταρίας, η ποιότητα οθόνης
και η φορητότητα. Ακόμη και το υλικό Alcantara το οποίο
καλύπτει το πληκτρολόγιο, καταφέρνει να εξισορροπήσει την
κομψότητα του, με έναν έξυπνο σχεδιασμό που προστατεύει από
τυχόν υγρά που μπορεί να πέσουν πάνω του. Κάθε χαρακτηριστικό
αυτού του προϊόντος, έχει σχεδιαστεί μετά από πολλή σκέψη, ενώ

η προσοχή στις λεπτομέρειες του σχεδιασμού του επεκτείνεται
και στο λογισμικό του. Το Surface Laptop είναι φτιαγμένο
ειδικά για τα Windows 10 S καθώς και τα καλύτερα προϊόντα και
υπηρεσίες της Microsoft, όπως είναι το Office και το OneDrive.

Υπολογιστές για gaming
Το ASUS ROG Chimera είναι ένα laptop που έχει μια εξαιρετικά
αποκρινόμενη FHD IPS ευρεία οθόνη 17.3 ιντσών, με το
εντυπωσιακό Full HD IPS αντιθαμβωτικό πάνελ με τεχνολογία GSYNC και ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και χρόνο απόκρισης 7ms.
Έχοντας τον τελευταίο G-SYNC Intel Core i7-7820HK επεξεργαστή
καθώς και κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1080, το ROG
Chimera συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά ενός laptop και
μιας gaming κονσόλας. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο το Xbox
Wireless έτσι ώστε οι gamers να μπορούν εύκολα να συνδέσουν τα
αγαπημένα τους Xbox αξεσουάρ στον υπολογιστή, χωρίς αντάπτορες
και χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν χειριστήρια όταν θέλουν να
μεταβούν από την κονσόλα σε υπολογιστή, και το αντίστροφο.
Το καινούριο laptop της HΡ, Omen X, είναι αποκλειστικά
σχεδιασμένο για φανατικούς gamers και αθλητές e-sports που
αναζητούν υψηλή απόδοση. Έχει επεξεργαστή Intel Core 7ης
γενιάς με i7 CPU επιλογές, XMP επιλογές μνήμης για memory
overlocking, ελεγμένα προφιλ έως DDR4-2800 factory-overclocked
κάρτες γραφικών έως και NVIDIA GeForce GTX 1080. Τα υψηλής
ποιότητας εξαρτήματά του, οι προηγμένες λύσεις θερμοκρασίας, η
γρήγορη απόκριση της οθόνης, ένα μηχανικό πληκτρολόγιο με
δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε χρήστη καθώς και
οι βελτιώσεις στο λογισμικό του για την πλήρη αξιοποίηση των
εξαρτημάτων του, εξασφαλίζουν ότι το Omen X προσφέρει ψηλή
gaming απόδοση και ένα εντυπωσιακό σχεδιασμό.

Windows Mixed Reality headsets

Από τον Οκτώβριο οι εταιρίες Acer, Dell, HP και Lenovo θα
έχουν διαθέσιμη μια ποικιλία από Windows Mixed Reality
headsets και χειριστήρια κίνησης, με τις τιμές για τα headsets
να ξεκινούν από τα 299 δολάρια.

Η Acer θα προσφέρει το Windows Mixed Reality Headset της
με χειριστήρια κίνησης. Οι χρήστες, συνδυάζοντας το
headset με τα χειριστήρια κίνησης, θα μπορούν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο την πλήρη θέση και περιστροφική
κίνηση του headset δημιουργώντας εύκολα περιεχόμενο ή
παίζοντας παιχνίδια.
Το Mixed Reality headset της ASUS θα είναι διαθέσιμο την
άνοιξη του 2018 και θα προσφέρει ένα μοναδικό, λαμπερό
σχεδιασμό, με ένα μοτίβο εκατοντάδων τρισδιάστατων
πολύγωνων.
Το Dell Visor έχει οθόνη 1440 x 1440 LCD υψηλής
ανάλυσης, προσφέροντας μια έντονη, ομαλή και πανοραμική
εμπειρία 360° μοιρών, που θα δίνει στους χρήστες την
αίσθηση της φυσικής τους παρουσίας στο παιχνίδι. Είναι
κατασκευασμένο με σημασία στη λεπτομέρεια προκειμένου να
παρέχει άνεση και ευκολία, με μια μαλακή υποστήριξη στο
κεφάλι και στο πρόσωπο για άνετη εφαρμογή, ακόμη και σε
χρήστες που φοράνε γυαλιά.
Το Windows Mixed Reality Headset της ΗΡ θα είναι
διαθέσιμο με δυο χειριστήρια κίνησης για να προσφέρει
φανταστικές Mixed Reality εμπειρίες.
•Το Lenovo Explorer σχεδιάστηκε με σκοπό να είναι άνετο. Το
Explorer headset είναι εργονομικά σχεδιασμένο, προσφέροντας
στους χρήστες την απόλυτη άνεση και βοηθώντας τους να βιώνουν
την εμπειρία του κόσμο της Mixed Reality για μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα.

Το
Oracle
ERP
Cloud
κατατάσσεται στην κατηγορία
«Leaders» στην έκθεση «Magic
Quadrant
for
Cloud
Core
Financial Management Suites»
της Gartner
Η Oracle ανακοίνωσε ότι κατατάχθηκε στην κατηγορία «Leaders»
στην έκθεση «Magic Quadrant for Cloud Core Financial
Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises»
της Gartner για το 20171. Από τα 11 προϊόντα που αξιολογήθηκαν,
το Oracle ERP Cloud τοποθετήθηκε στην υψηλότερη θέση σύμφωνα
και με τα δύο κριτήρια – βαθμός πληρότητας οράματος
(Completeness of Vision) και εκτελεστική ικανότητα (Ability to
Execute).
Σύμφωνα με την έκθεση, «οι εταιρείες που κατατάσσονται στην
κατηγορία Leaders έχουν να επιδείξουν ένα όραμα που ορίζει την
αγορά σχετικά με το πώς μπορούν να υποστηριχτούν τα συστήματα
και οι διαδικασίες της κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης,
καθώς και να βελτιωθούν με τη μετακίνηση στο cloud. Το
συνδυάζουν με μια σαφή ικανότητα υλοποίησης αυτού του οράματος
μέσα από προϊόντα, υπηρεσίες και στρατηγικές εισχώρησης στην
αγορά. Διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην αγορά και αυξάνουν τα
έσοδά τους και τα μερίδια στην αγορά. Στην αγορά των προϊόντων
κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε περιβάλλον cloud, οι

ηγέτες επιδεικνύουν μια σταθερή ικανότητα να κλείνουν
συμφωνίες με οργανισμούς διαφορετικών μεγεθών, και οι λύσεις
τους διαθέτουν ικανοποιητικό βάθος λειτουργικότητας σε όλους
τους τομείς της κύριας χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Έχουν
πολλαπλά παραδείγματα επιτυχημένων υλοποιήσεων από πελάτες που
εδρεύουν είτε στην περιοχή τους είτε σε άλλες περιοχές. Τα
προϊόντα τους χρησιμοποιούνται συχνά από συνεργαζόμενους
ολοκληρωτές συστημάτων για την υποστήριξη πρωτοβουλιών
μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών διαδικασιών.»
Ο Rondy Ng, Senior Vice President, Applications Development,
Oracle, δήλωσε: «Ο μετασχηματισμός και η καινοτομία είναι οι
πρώτες σκέψεις για τα τμήματα χρηματοοικονομικών. Οι πελάτες
αναζητούν τις κορυφαίες λύσεις cloud που θα τους βοηθήσουν να
έχουν λεπτομερείς αξιοποιήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να
μειώσουν τα κόστη. Το Oracle ERP Cloud αποτελεί τη μοναδική,
στην αγορά, λύση εταιρικών προδιαγραφών που διαθέτει εύρος,
βάθος, ασφάλεια, επεκτασιμότητα και πρωτοποριακές καινοτομίες
για να ανταποκριθεί σε αυτές τις έντονες ανάγκες των
επιχειρήσεων. Θεωρούμε την τοποθέτησή μας στην κατηγορία
«Leaders» από την Gartner ως επικύρωση της στρατηγικής μας για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και ως αναγνώριση της δέσμευσής
μας στην επιτυχία των πελατών μας.»
Ο Matthew Trager, Head of Finance Business Architecture,
Lloyds Banking Group, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε το
χρηματοοικονομικό μετασχηματισμό μας για να εκσυγχρονίσουμε
την υποδομή των συστημάτων μας, χρειαζόμασταν μια ευέλικτη
λύση που θα μείωνε τα κόστη μας, θα όριζε προτυποποιημένες
διαδικασίες βέλτιστων πρακτικών και θα επιτάχυνε τη δυνατότητά
μας να υιοθετούμε καινοτόμες τεχνολογίες. Το Oracle ERP Cloud
κάλυψε αυτές τις απαιτήσεις μας, καθώς και όλες τις απαιτήσεις
λειτουργικότητας και ασφάλειας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να
αντιδρούμε γρήγορα και να αναπτυσσόμαστε σε ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.»
Το Oracle ERP Cloud αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη

και δοκιμασμένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών στον κλάδο, η
οποία παρέχεται με ενιαίο τρόπο μέσα από το Oracle Cloud. Μέσα
από ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στις πιο
σύγχρονες σχεδιαστικές καινοτομίες, οι χρήστες απολαμβάνουν
ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης, συνεργασία με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μια εμπειρία φορητότητας,
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, που κάνει το
Oracle ERP Cloud οικείο και εύχρηστο.
Το Oracle ERP Cloud περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δυνατότητες ERP
στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των προμηθειών και της
διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων, καθώς και για τη διαχείριση
της επιχειρηματικής απόδοσης (EPM), τη διοίκηση, διαχείριση
κινδύνων και συμμόρφωση (GRC) και τη διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας (SCM). Η εγγενής ενοποίηση με το ευρύτερο
χαρτοφυλάκιο Oracle SaaS για λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου
κεφαλαίου (HCM) και εμπειρίας πελατών (CX) παρέχει στους
πελάτες μια πρακτική μέθοδο γρήγορης ενοποίησης, ανάλογα με
τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες.
Κατεβάστε την έκθεση «Magic Quadrant for Cloud Core Financial
Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises»
1

της Gartner για το 2017 .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις Oracle
Cloud για τα Χρηματοοικονομικά, επισκεφτείτε το Oracle
Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud στο Facebook, στο
Twitter ή διαβάστε το ιστολόγιο (blog) Modern Finance Leader.

Η Kaspersky Lab παρουσιάζει
τη νέα δωρεάν εφαρμογή για
μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας
σε Android συσκευές
Η Kaspersky Lab παρουσίασε μία νέα λύση για χρήστες Android
συσκευών, τη δωρεάν εφαρμογή «Battery Life». Η νέα δωρεάν
εφαρμογή σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες φορητών
συσκευών δεν θα χρειαστεί να βρεθούν ξανά στην εξαιρετικά
δυσάρεστη θέση να τους τελειώσει η μπαταρία την πιο ακατάλληλη
στιγμή.
Σύμφωνα με έρευνα, 9 στους 10 πανικοβάλλονται όταν η μπαταρία
του κινητού τους είναι χαμηλή. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς
οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερο αγχωμένοι χωρίς την παρέα του
κινητού τους παρά χωρίς την παρέα φίλων τους.
Σε πολλές περιπτώσεις, το κινητό που έχει μείνει χωρίς
μπαταρία δεν είναι μόνο μία δυσάρεστη εμπειρία αλλά μπορεί
παράλληλα να είναι και επικίνδυνο (π.χ. μπορεί να είναι
επικίνδυνο να μην έχει κανείς
επικοινωνία σε έκτακτες
περιπτώσεις ή στις περιπτώσεις που κάποιος χρήστης βρίσκεται
σε άγνωστο περιβάλλον. Η εφαρμογή «Battery Life» δημιουργήθηκε
για να λύσει αυτό το πρόβλημα μία και καλή.
Η λύση της Kaspersky Lab αναλύει όλες τις εφαρμογές στο κινητό
του χρήστη και βρίσκει ποιες εφαρμογές καταναλώνουν την
περισσότερη ενέργεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς το
96% των εφαρμογών στις συσκευές Android λειτουργούν στο
υπόβαθρο του κινητού ακόμα και αν ο χρήστης δεν τις έχει
ανοίξει.
Το «Battery Life» σταματάει τις «αδηφάγες» αυτές
εφαρμογές με ένα μόνο άγγιγμα, αυξάνοντας έτσι τη ζωή της
μπαταρίας. Το «Battery Life» προειδοποιεί επίσης τον χρήστη με
ένα επείγον μήνυμα στην περίπτωση που κάποια εφαρμογή

χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθως.
Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό της εφαρμογής «Battery Life»
είναι ότι έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει πόση ώρα απομένει
μέχρι η μπαταρία του smartphone να είναι τελείως χαμηλή. Αυτή
η πληροφορία δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να βρουν άμεσα
τρόπο να φορτίσουν το κινητό τους, ώστε να μην μείνουν χωρίς
επικοινωνία όταν την χρειάζονται περισσότερο. Το «Battery
Life» ενημερώνει επίσης πόση ώρα χρειάζεται για να φορτιστεί
πλήρως το κινητό.
«Η προσέγγιση μας στην προστασία χρηστών περιλαμβάνει τη
μείωση όσο το δυνατόν περισσότερων ψηφιακών κινδύνων σε όλα τα
μέτωπα, και όχι μόνο στο πεδίο των ψηφιακών απειλών. Η
εφαρμογή «Battery Life» βοηθάει τους ανθρώπους να παραμένουν
συνδεδεμένοι. Παράλληλα, όμως, είναι επίσης σημαντικό να
θυμόμαστε τους ‘κανόνες’ διαδικτυακής ασφάλειας όποτε είμαστε
online και να λαμβάνουμε υπόψιν μας την προστασία της
ιδιωτικής μας ζωής από τα αδιάκριτα μάτια και της συσκευής μας
από πιθανή απώλεια. Για όλες αυτές τις ανησυχίες έχουμε την
ανάλογη απάντηση», θυμίζει η Elena Kharchenko, Head of
Consumer Product Management στην Kaspersky Lab.
Το Kaspersky Battery Life καταλαμβάνει μόλις 15 Mb και
λειτουργεί σε πλατφόρμα Android 4.1 – 6.0.1 σε περιορισμένο
αριθμό γλωσσών. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Η Kaspersky Lab παρουσιάζει
τη
λύση
Kaspersky
DDoS
Protection Connect για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
Η Kaspersky Lab παρουσιάσε μία νέα έκδοση της λύσης Kaspersky
DDoS Protection ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Η λύση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
οργανισμών εκείνων που αναζητούν ισχυρή προστασία ενάντια στις
επιθέσεις DDoS, αλλά δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους.
Οι μικρές εταιρείες επηρεάζονται από τις επιθέσεις DDoS με την
ίδια συχνότητα που επηρεάζονται οι μεγάλοι οργανισμοί – το
γεγονός ότι αυτός ο τύπος ψηφιακής απειλής είναι απλός και
φθηνός στην ανάπτυξη, σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος σε
οποιονδήποτε εκδικητικό ή αδίστακτο ανταγωνιστή, θυμωμένο
καταναλωτή ή ακόμα και διαδικτυακούς hooligans. Στην
πραγματικότητα, σύμφωνα με την έρευνα* της Kaspersky Lab, το
ένα τρίτο των μικρών επιχειρήσεων έχει υποστεί μία επίθεση
DDoS τους τελευταίους 12 μήνες.
Για μικρές εταιρείες, οι επιθέσεις DDoS μπορεί ακόμα να είναι
πιο επιβλαβείς επειδή η επιχειρηματική τους συνέχεια συχνά
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ
δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα εφεδρικό σύστημα
κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μία επίθεση DDoS μπορεί να
κοστίσει σε έναν μικρό οργανισμό περισσότερα από $123.000,
χωρίς να προσμετράται το κόστος επιδιόρθωσης της βλάβης, αλλά
και η πιθανή επακόλουθη απώλεια πελατών και συνεργατών.
Σε περίπτωση επίθεσης DDoS, ανεξάρτητα από την ισχύ ή την
πολυπλοκότητά της, η λύση Kaspersky DDoS Protection φιλτράρει
τα ανεπιθύμητα αιτήματα σε κέντρα καθαρισμού, χρησιμοποιώντας
την πρωτοποριακή τεχνολογία της Kaspersky Lab. Η νέα έκδοση

δεν απαιτεί την εγκατάσταση ειδικού αισθητήρα στο εσωτερικό
των υποδομών των πελατών, αλλά δεν χρειάζεται επίσης και την
πρόσληψη ειδικών του τομέα της Πληροφορικής για την
ενεργοποίηση και τη διαμόρφωση της προστασίας. Αυτό καθιστά
αρκετά εύκολη την εφαρμογή της και πολύ φθηνή τη χρήση της.
Αυτή η ειδική έκδοση σημαίνει ότι η εισερχόμενη κίνηση στις
υπηρεσίες του πελάτη μπορεί να διοχετεύεται συνεχώς μέσω των
κέντρων καθαρισμού, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει μία επίθεση ή
όχι. Όλοι οι πελάτες χρειάζεται να κάνουν τουλάχιστον μία
αλλαγή στην ΙΡ διεύθυνσή τους, ούτως ώστε αυτή η κίνηση να
περνάει μέσω κέντρων καθαρισμού προτού πλησιάσει τους
εταιρικούς πόρους. Μειώνοντας το όριο του όγκου κίνησης και
τον αριθμό των πόρων που πρέπει να προστατευθούν, η Kaspersky
Lab μείωσε επίσης το κόστος προστασίας των μικρών οργανισμών.
Η νέα έκδοση της λύσης ονομάζεται Kaspersky DDoS Protection
Connect.
«Επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν περιορισμένους
πόρους, συχνά δεν έχουν την πολυτέλεια να προστατεύονται με
ένα σύστημα anti–DDoS στο πλαίσιο της δικής τους υποδομής και
διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό πληροφορικής για να το
διατηρήσουν. Αποτελεσματικότητα, οικονομική προσιτότητα και
ελάχιστη τεχνική υποστήριξη, αυτά χρειάζονται οι μικρές
επιχειρήσεις όταν πρόκειται για την ψηφιακή τους ασφάλεια. Όσο
περισσότερες εταιρείες προστατεύονται από τις DDoS, τόσο
λιγότερο αποτελεσματικές θα είναι οι τέτοιου είδους παράνομες
επιχειρήσεις. Και όσο πιο επιτυχημένοι είμαστε στην προστασία
των επιχειρήσεων από τις DDoS, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
συμβολή μας στην καταπολέμηση αυτής της απειλής. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο έχουμε αναπτύξει μια λύση που εξυπηρετεί
αυτήν την ευάλωτη ομάδα επιχειρήσεων», δήλωσε ο Kirill
Ilganaev, Head of Kaspersky DDoS Protection της Kaspersky Lab.
Η λύση Kaspersky DDoS Protection παρέχει πλήρη και
ολοκληρωμένη προστασία, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις σε
κάθε στάδιο μιας απόπειρας επίθεσης σχεδόν οποιασδήποτε
δύναμης και πολυπλοκότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά

με τη λύση Kaspersky DDoS Protection εδώ.
Υπό την ομπρέλα της υπηρεσίας Kaspersky DDoS Protection, οι
εταιρείες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε μέθοδο προστασίας
ταιριάζει καταλληλότερα στους δικούς τους πόρους και
επιχειρηματικές ανάγκες. Εκτός από το Kaspersky DDoS
Protection Connect, το οποίο δεν απαιτεί αλλαγές υποδομής ή
εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής και καθαρίζει την
κυκλοφορία της εταιρείας αδιάλειπτα, είναι επίσης διαθέσιμα τα
προγράμματα Kaspersky DDoS Protection Connect + και Kaspersky
DDoS Protection Control. Η επιλογή «Connect +» παρέχει μόνιμο
καθαρισμό επισκεψιμότητας για μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες
διαθέτουν το δικό τους αυτόνομο σύστημα διευθύνσεων IP. Η
επιλογή «Control” παρέχει την ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας
στα κέντρα καθαρισμού μόνο κατά τη διάρκεια επιθέσεων. Αυτό
απαιτεί από τις εταιρείες να εγκαταστήσουν servers με ενεργούς
αισθητήρες μέσα στην υποδομή τους και να διαθέσουν
εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής για να είναι σε
ετοιμότητα 24/7 για να ανακατευθύνουν την κυκλοφορία στα
κέντρα καθαρισμού της Kaspersky Lab σε περίπτωση επίθεσης.
*Η ετήσια έρευνα Corporate IT Security Risks πραγματοποιήθηκε
από την Kaspersky Lab σε συνεργασία με την B2B International.
Το 2017, ζητήσαμε από περισσότερους από 5.000 αντιπροσώπους
μικρών (1 έως 49), μεσαίων (50 έως 999) και μεγάλων
επιχειρήσεων (1000+) από 29 χώρες τις απόψεις τους σχετικά με
την ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής και τα πραγματικά
περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Aπλοποίηση
διαδικασιών
προγραμματισμού
και
ενοποίησης με τη νέα λύση της
SAP
βασισμένη
στο
SAP®
BW/4HANA
H SAP ανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης SAP® Business
Planning and Consolidation (SAP BPC) 11.0, του SAP BW/4HANA. Η
εφαρμογή βελτιώνει σημαντικές διαδικασίες για τις
επιχειρήσεις, όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός, τα οικονομικά, η
χρηματοπιστωτική ενοποίηση και το reporting, όλα σε μια ενιαία
λύση. Επομένως, υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό
επίπεδο μέσω εμπεριστατωμένης γνώσης, ενώ λειτουργεί και ως
βάση για μετασχηματισμό και καινοτόμες λύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα.
«Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να διευκολύνουμε τις
εταιρίες-πελάτες
να
προγραμματίσουν,
προϋπολογίσουν,
προβλέψουν, ενοποιήσουν και να μοιραστούν μια ενοποιημένη
εικόνα χρηματο-οικονoμκών στοιχείων και άλλων παραμέτρων εντός
της εταιρίας, η λύση SAP BPC αξιοποιεί την απλoποίηση που ήδη
έχει εφαρμοστεί μέσω του SAP S/4HANA® και SAP BW/4HANA»,
δήλωσε η Mala Anand, president of Analytics στη SAP. «Η
απλοποιημένη αρχιτεκτονική μειώνει την αναπαραγωγή δεδομένων
και μειώνει διοικητικά, καθώς και κόστη hardware, ενώ
επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν αναλύσεις και να
προγραμματίζουν σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα σε όλα τα
περιβάλλοντα ERP. Τα τμήματα διαχείρισης των οικονομικών δεν
θα χρειάζονται πλέον ξεχωριστά συστήματα για συναλλαγές και
αναλύσεων».
O Ingmar Christiaens, Partner Advisory Services, EY δήλωσε: «Η
λύση SAP S/4HANA έχει κάνει τεράστια πρόοδο όσον αφορά την

υποστήριξη της δουλειάς των CFOs προκειμένου να μπορούν να
δημιουργήσουν μια ευέλικτη λειτουργία χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Η SAP κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο πεδίο του
προγραμματισμού και της ενοποίησης με το SAP BPC, τη νέα
έκδοση του SAP BW/4HANA. Το σύγχρονο περιβάλλον διεπαφής
διευκολύνει τους χρήστες ώστε να έχουν εύκολα πρόσβαση σε
βελτιωμένες λειτουργίες σχετικές με τα analytics και απόδοση
βασισμένη σε μια εξελιγμένη εμπειρία μέσω της αυξημένης χρήσης
βασικών λειτουργιών SAP HANA.
Ο Cliff Eng, SAP Finance Transformation Partner,
PricewaterhouseCoopers, δήλωσε: «Η νέα έκδοση του SAP
BW/4HANA, SAP BPC, παρέχει μια ευέλικτη επιλογή για τους
πελάτες της SAP που αναζητούν τρόπους να αναπτύξουν τις
οικονομικές τους δυνατότητες με βάση την τεχνολογία SAP HANA.
Η συγκεκριμένη λύση αναμένεται να ‘ξεκλειδώσει’ πολλές
ευκαιρίες βελτίωσης της απόδοσης. Η νέα αυτή λύση της SAP
μπορεί να προσφέρει σε εταιρίες του χρηματοοικονομικού κλάδου,
τη δυνατότητα να αναπτύξουν γρήγορα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα
προγραμματισμού, τα οποία μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πιο
ουσιαστική κατανόηση και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων.»
Η πιο πρόσφατη έκδοση της SAP BPC προσφέρει:
Απλοποίηση
Απλοποιημένα χρηματο-οικονομικά μοντέλα στο SAP BW/4HANA
Aπλοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων με τη
δυνατότητα ένταξης στοιχείων από πηγές τόσο εντός όσο
και εκτός της επιχείρησης
Ένα πρϊόν για προγραμματισμό και ενοποίηση
Υψηλή απόδοση
Ταχύτερος προγραμματισμός με τη βοήθεια του SAP HANA®
Προγραμματισμός με περισσότερη λεπτομέρεια, χωρίς
περιορισμούς
Βελτιωμένη δυνατότητα επέκτασης και απόδοσης μέσω του
SAP BW/4HANA

Συνδεσιμότητα
Μεγαλύτερη δυνατότητα ενσωμάτωσης δεδομένων από
εφαρμογές στο cloud και πηγές δεδομένων εκτός εταιρίας
Βελτιωμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και συνολικής
εικόνας της επιχείρησης
Δυνατότητα για εκτενές reporting και analysis και
υβριδικά σενάρια προγραμματισμού, χάρη στην ενσωμάτωση
με τη λύση Analytics Cloud
Η έκδοση SAP BPC του SAP BW/4HANA επιτρέπει επιπλέον την
επέκταση του προγραμματισμού εκτός του πεδίου των χρηματοοικονομικών, σε άλλα πεδία προγραμματισμού μιας επιχείρησης.
Οι πελάτες που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του SAP
BPC, την ενοποιημένη λειτουργία προγραμματισμού της εφαρμογής
SAP Business Warehouse (SAP BW) και το kit εφαρμογής (μια λύση
βασισμένη στο SAP BW) μπορεί να βασιστεί στην υπάρχουσα δομή
και να αποκτήσει επιπλέον τεχνικά και λειτουργικά οφέλη με τη
μετάβαση στο SAP BW/4HANA.
Η ενσωμάτωση του SAP BPC και SAP Analytics Cloud επιτρέπει εις
βάθος ανάλυση και υβριδικό προγραμματισμό

Το SAP Analytics Cloud επιτρέπει στους χρήστες να
προγραμματίσουν, να αναλύσουν και να προβλέψουν αποτελέσματα
της επιχείρησής τους όλα σε ένα σημείο. Οι χρήστες μπορούν –
χωρίς καμια διακοπή – να μεταφέρουν τα δεδομένα τους
στο
cloud, για περαιτέρω προγραμματισμό, οπτικοποίηση και
προγνωστικά. Τα τμήματα χρηματο-οικονομικών μπορούν να κάνουν
περισσότερη ανάλυση σε βάθος, χρησιμοποιώντας λειτουργίες που
τους επιτρέπουν να προβλέπουν με βάση τρέχοντα δεδομένα σε
συνδυασμό με πιθανές προκλήσεις και άλλους παράγοντες που
μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές, πριν να τρέξουν έναν
προϋπολογισμό ή μια πρόβλεψη. Επιπλέον, οι διαδικασίες που
‘τρέχουν’ σε SAP BPC παρέχουν πλήρη ενσωμάτωση για την

επέκταση μιας υβριδικής διαδικασίας προγραμματισμού μεταξύ SAP
BPC και SAP Analytics Cloud. Αυτό επιτρέπει την πλήρη
ανταλλαγή δεδομένων με στόχο την διεύρυνση των σεναρίων
προγραμματισμού επί τόπου, αλλά και στο cloud.

Τέλος, με αφορμή τη διάθεση της νέας έκδοσης του SAP BW/4HANA,
στις 6 Ιουλίου η SAP Hellas διοργανώνει σχετική ενημερωτική
εκδήλωση για στελέχη επιχειρήσεων με θέμα: «Simplified Data
Warehousing with SAP BW/4HANA». Για να συμμετάσχετε στην
εκδήλωση, μπορείτε να εγγραφείτε στη σχετική σελίδα:
https://events.sap.com/gr/bw-s4hana/en/registration.aspx

Η SoftOne παρουσιάζει
cloud
υπηρεσία
ECOS
Statement

την
E-

Η SoftOne (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia) παρουσιάζει την
cloud υπηρεσία ECOS E-Statement, μία πρωτοποριακή λύση
παραγωγής και ηλεκτρονικής παράδοσης αναλυτικών λογαριασμών
πελατών.
Εντασσόμενη στη νέα σειρά λύσεων αυτοματοποίησης “ECOS” (που
περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες E-Invoicing και EDI), η
υπηρεσία E-Statement αποβάλλει την πολυπλοκότητα από την

καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης, βοηθώντας την να
περιορίσει το κόστος της μέσα από τη δραστική μείωση του όγκου
του χρησιμοποιούμενου χαρτιού.
Λειτουργώντας στα data centers της πλατφόρμας Windows Azure
της Microsoft, η λύση ECOS E-Statement επιτρέπει σε κάθε
επιχείρηση να δημιουργήσει και να αποστείλει πλήθος
λογαριασμών και καταστάσεων (πολλών σελίδων) στους πελάτες
της, απευθείας από το σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησής της.
Εύκολα, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
Με προηγμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως προσαρμογή της
εμφάνισης του λογαριασμού στις απαιτήσεις του εκδότη, ευέλικτη
παράδοση, ενσωμάτωση διαφημίσεων κα., καθώς και απεριόριστες
δυνατότητες αποθήκευσης στο cloud, το ECOS E-Statement
αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης των λογαριασμών των
πελατών κάθε επιχείρησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη
εξυπηρέτησή τους.
Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη-παραλήπτη
ενός λογαριασμού να δει, να κατεβάσει (ή ακόμη και να
εκτυπώσει) οποιοδήποτε λογαριασμό επιθυμεί, τη στιγμή ακριβώς
που το επιθυμεί, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση ECOS EStatement, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.s1ecos.gr

