“Drive your business to the
top”:
Η
δημιουργία
επιχειρηματική αξίας μέσα από
το cloud περιβάλλον από την
Office Line
Με ιδιαίτερη επιτυχία και την αθρόα συμμετοχή CΙO’s και
υψηλόβαθμων στελεχών πληροφορικής, πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, η εκδήλωση της Office Line με τίτλο
“Drive your business to the top – Increase value every step of
the way” στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Microsoft Hellas,
στο Μαρούσι. Στην εκδήλωση που πλαισιώθηκε από έμπειρα στελέχη
της αγοράς, παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις των σύγχρονων
τεχνολογιών, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει η
αξιοποίηση του cloud για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις,
δημιουργώντας αξία στην καθημερινή τους λειτουργία. Μεταξύ
άλλων, αναδείχθηκαν επιτυχημένα case studies εφαρμογής και
αξιοποίησης του cloud από σημαντικούς πελάτες της Office Line,
όπως η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε και η Ελτρακ Group.
Η Microsoft Hellas για μια ακόμα φορά επιβεβαίωσε τον διακριτό
ρόλο της Office Line στο οικοσύστημα των cloud συνεργατών της
στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, στην έναρξη της εκδήλωσης
τονίσθηκε από πλευράς Microsoft η σημαντική εξειδίκευση της
Office Line στην παροχή λύσεων που βασίζονται στην τελευταία
λέξη της τεχνολογίας της. H Office Line, με τη βαθιά εμπειρία

της, τοποθετείται από την Microsoft στην κορυφή του
οικοσυστήματος των συνεργατών της, με πιστοποιημένη επάρκεια
στις καινοτόμες cloud λύσεις και υπηρεσίες.
Τέλος, οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στην εκδήλωση
επιβεβαίωσαν τη δυναμική του cloud στην ελληνική αγορά, αλλά
και την αναγκαιότητα για την ασφαλή μετάβαση ενός σύγχρονου
οργανισμού σε cloud επιχειρησιακό περιβάλλον, παρέχοντας
απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα των επιχειρήσεων, καθώς και
στην ανάγκη τους για ανάπτυξη, επιτάχυνση της παραγωγικότητας
και συμμόρφωση στο σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον.
Η OFFICE LINΕ SA (officeline.gr) είναι μία Ελληνική εταιρεία
παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υποδομών ΙΤ και υλοποίησης
εξειδικευμένων έργων Πληροφορικής, με 20 έτη παρουσίας στο
χώρο υψηλής τεχνολογίας. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη
τεχνογνωσία, την εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της
σε τεχνολογίες Microsoft και όχι μόνο, διαθέτει μια ευρεία
γκάμα πελατών, από πολυεθνικές εταιρείες, Οργανισμούς δημόσιου
και τραπεζικού τομέα, καθώς και
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

μεσαίες

και

μεγάλες

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 για τις
υπηρεσίες της και φέρει 5 Gold και 3 Silver πιστοποιήσεις ως
Certified Microsoft Partner, ενώ ανάλογες πιστοποιήσεις
διαθέτει και από άλλες κορυφαίες εταιρείας τεχνολογίας, όπως
HP, Dell, IBM, Cisco, Citrix, Veeam κ.α. Επίσης, η εταιρεία
έχει βραβευτεί στην κατηγορία “Lifetime Customer Value in
Azure”, στα Microsoft Partner Excellence Awards, τον Μάιο
2017, όπου αναγνωρίσθηκε ως ο συνεργάτης με τη μεγαλύτερη
επιρροή στη χρήση και κατανάλωση cloud υπηρεσιών που
βασίζονται στην πλατφόρμα Azure.
Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:
Mobile security
Business transformation
Public, Private, Hybrid cloud solutions

Business Continuity
Cyber Security solutions
Collaboration and SharePoint services
Enterprise support services
Value Added Reseller

Η εξέλιξη ήρθε από το TEDx
Chalkida
Στην αδιάκοπτη κίνηση της εξέλιξης ήταν αφιερωμένο το δεύτερο
TEDxChalkida
που προσκάλεσε ομιλητές και κοινό ν΄
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, να ξεπεράσουν τα εμπόδια και ν΄
ακολουθήσουν το δρόμο της προόδου.
Πιστός θεατής του TEDx Thessaloniki, ομιλητής του πρώτου TEDx
Chalkida και παρουσιαστής του δεύτερου, ο δημοσιογράφος
Χρήστος Κιούσης άφησε το δικό του στίγμα στη σκηνή του
κατάμεστου Συνεδριακού Κέντρου Περιφεριακής Ενότητας στη
Χαλκίδα, συνομιλώντας με 12 ομιλητές από όλους τους κλάδους
των επιστημών και των τεχνών και αποδεικνύοντας πως ανεξάρτητα
από το ρόλο καθενός από εμάς στην παγκόσμια κοινότητα των
TEDxesters, όλοι μπορούμε να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία
και να συμβάλουμε στη διάδοση νέων ιδεών.
Μεταξύ όσων ανέβηκαν στη σκηνή του TEDx Chalkida το Σάββατο,
ξεχωρίσαμε τις Νίκη & Ζωή Μοσκοφόγλου, ιδρύτριες και
σχεδιάστριες του ατελιέ μαρμάρου on· entropy, που

εντυπωσίασαν το κοινό με τον παραλληλισμό της εξέλιξης του
design με αυτό της ζωής. Όπως και στο μάρμαρο με τα σημεία
ρήξης του, έτσι και στη ζωή, εξελισσόμαστε μέσω της
παρατήρησης και του πειραματισμού αλλά κυρίως μέσω της αγάπη
μας γι’ αυτό που κάνουμε.
Η WIND, μέγας χορηγός της διοργάνωσης, από το 2011 δίνει το
«παρών» σε μια σειρά εκδηλώσεων TEDx σε όλη την Ελλάδα
στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την διάδοση νέων ιδεών από
ανθρώπους με αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα. Όσοι
βρέθηκαν στο δεύτερο TEDxChalkida μοιράστηκαν στιγμές από τη
διοργάνωση στα social media με τις απίστευτα γρήγορες
ταχύτητες του 4G Δικτύου της WIND, η πληθυσμιακή κάλυψη του
οποίου αγγίζει στη Χαλκίδα το 98.9%.

Νεανική καινοτομία και τόλμη
αποκάλυψε η διαρροή φωτός του
TEDx Technical University of
Crete
Το γνωμικό «Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο» με το οποίο
συνήθιζαν να μας παρακινούν οι γονείς μας, ενέπνευσε τους
φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης να
προσκάλεσαν
15
ξεχωριστές προσωπικότητες που αποκάλυψαν στο κοινό πως

διέρρευσε το φως στη δική τους ζωή.
Από όσους ανέβηκαν στη σκηνή της κατάμεστης αίθουσας του
Πολυτεχνείου Κρήτης ξεχωρίσαμε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή,
Αντώνη Τσαπατάκη, που ενθάρρυνε τους νέους να μην υποχωρούν
στις δυσκολίες και τον καινοτόμο Δημήτρη Κοντοπίδη που
περιέγραψε πως το BreathBox σχεδιάζεται για ν’ αλλάξει τη ζωή
των ασθενών με Κυστική Ίνωση. Ακόμα, η Ναταλία Κρίτσαλη,
ιδρύτρια της πρώτης διαδικτυακής κοινότητας για την εθελοντική
αιμοδοσία ‘’Bloode’’, επαγρύπνησε με τη δράση της τους
συνομήλικους της.
Από τα workshops τις εντυπώσεις έκλεψε η διεθνώς βραβευμένη
ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλής τον
καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο και φοιτητές που κατασκευάζουν
drones τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φαρμάκων σε
δύσβατες περιοχές ή σε περιπτώσεις ανάγκης.
Η WIND, μέγας χορηγός της διοργάνωσης, από το 2011 δίνει το
«παρών» σε μια σειρά εκδηλώσεων TEDx σε όλη την Ελλάδα
στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη διάδοση νέων ιδεών από
ανθρώπους με αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα. Όσοι
βρέθηκαν στο πρώτο
TEDx Technical University of Crete
μοιράστηκαν στιγμές από τη διοργάνωση στα social media με τις
απίστευτα γρήγορες ταχύτητες του 4G Δικτύου της WIND, η
πληθυσμιακή κάλυψη του οποίου αγγίζει στο νομό Χανίων το 94,4%
και στην πόλη το 99,9%.
Περισσότερα για το #TEDxTUC
είναι διαθέσιμα στo
tedxtechnicaluniversityofcrete.com και στη σελίδα της ομάδας
στο Facebook. Επόμενη συνάντηση των TEDxsters τα TEDxChalkida
και University of Piraeus στις 27 και 28 Μαΐου αντίστοιχα.

Συμμετοχή
του
Οργανισμού
Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
στο
2ο
Ετήσιο
διήμερο
Συνέδριο «Sm@rt Cities –
Digit@l Citizens»
Την Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Novotel
Αthens, διοργανώνεται
2ο Ετήσιο διήμερο Συνέδριο «Sm@rt
Cities – Digit@l Citizens» με βασικό θεματικό άξονα:
“Ελληνικές Πόλεις: Εφαλτήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και
Αειφορίας για την Ελλάδα”.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ ως υποστηρικτής του
συνεδρίου συμμετέχει στο συνέδριο
με 2 ομιλίες και ένα
workshop:
Τρίτη 23/05 «Πολιτικές Ανοιxτότητας στις έξυπνες πόλεις»
Ομιλητής: Δημήτρης Καλογεράς, Ομάδα εργασίας Ανοιχτής
Διακυβέρνησης Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, Ερευνητής
ΕΜΠ
Τετάρτη 24/05
«In-vitro-Smart or in-vivo-Wise?»
Ομιλητής: Γιάννης Σκοπούλης, Ομάδα εργασίας Ανοιχτής
Διακυβέρνησης Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, Υπεύθυνος
του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Τετάρτη 24/05 Workshop: «Οι βασικές αρχές σχεδίασης
δικτυακών τόπων σε Δήμους και Περιφέρειες» Ομιλητής:

Φώτης Ρούτσης, Ομάδα εργασίας Ανοιχτής Διακυβέρνησης
Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, Πιστοποιημένος
εκπαιδευτής ODI Athens

To πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ

Μερικές από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου
Χρηματοδοτήσεις

και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες.

Προετοιμασία για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ από τις
Περιφέρειες και τους δήμους. Στρατηγικοί άξονες
σχεδιασμού και υλοποίησης του Αστικού Ιστού και
Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών [ICT]
στην Διοίκηση και Ανάπτυξη των δήμων και Περιφερειών. Τα
νέα έργα και οι ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου
Εσωτερικών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το «Έξυπνο Σπίτι» και πως οι νέες συσκευές και η
διασύνδεσή τους αλλάζει την σημερινή όψη, μορφή και
λειτουργικότητα των κατοικιών μας. Από την κουζίνα μέχρι
το σαλόνι, από τις καθημερινές εργασίες μέχρι την
διασκέδαση οι νέες ψηφιακές συσκευές φέρνουν εντελώς
νέες και πρωτόγνωρες υπηρεσίες στα νοικοκυριά.
Η σημασία του Internet of Things και η αξιοποίησή του σε
τομείς όπως ο Πολιτισμός, τα Μουσεία, οι Μεταφορές, η
Διαχείριση Πόρων, η Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και σε
άλλους νέους χώρους.
Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες, η Καινοτομία και οι «καθαρές»
Τεχνολογίες στην Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.
Επανασχεδιασμός και αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.
Εφαρμοσμένες λύσεις και καλές Πρακτικές Πληροφορικής και
Ψηφιακών Επικοινωνιών. Έργα πληροφορικής και νέες
υπηρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες. Ανάπτυξης και νέος
ρόλος των ΚΕΠ.

Προστασία Δημοτών από κακόβουλες χρήσεις του Διαδικτύου,
Κυβερνοεθισμός. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας. Ψυχολογική
Υποστήριξη. Πρόληψη και Πρωτοβάθμια Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας σε ευπαθείς ομάδες.
Διαχείριση Ενέργειας και Έξυπνα κτίρια. Ψηφιακές
υποδομές και υπηρεσίες στα Οδικά Δίκτυα και στις
Μεταφορές. Ψηφιακά Εισιτήρια, «έξυπνες στάσεις»,
διαχείριση κυκλοφορίας.
«Καθαρά» Μέσα μαζικών Μεταφορών. Ηλεκτροκίνηση,
«Καθαρά»καύσιμα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, «Ψυχρά»
υλικά. Υβριδικά Οχήματα και Οχήματα χωρίς Οδηγό.
Βελτιστοποίηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Υποδομές φιλικές προς το Περιβάλλον και προς τους
Δημότες.
Περιβάλλον. Αειφορία. Κλιματική Προστασία. Διαχείριση
νερού και απορριμμάτων. Ανακύκλωση. «Πράσινη» Αστική
Ανάπτυξη. «Καθαρές» ενεργειακές πηγές, «Πράσινες»
Υποδομές και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Εξοικονόμηση
Ενέργειας. Διαχείριση υπηρεσιών και Μετρήσεις εξ
αποστάσεως.
Πολιτικές
διαχείρισης

και

εξυπηρέτησης

των

εμπορευματικών μεταφορών και των οχημάτων αποκομιδής
απορριμμάτων. Υπηρεσίες και υποδομές υποστήριξης
καταστημάτων,
Δραστηριότητας

επιχειρήσεων

και

Ζωνών

Οικονομικής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο πατήστε
ΕΔΩ
Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο Συνέδριο πατήστε ΕΔΩ (Η
συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ).

9ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ στις
8
&
9
Ιουνίου
2017
–
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες &
ταχυδρομικές υπηρεσίες στην
ενιαία ψηφιακή αγορά
Η ΕΕΤΤ διοργανώνει το 9ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ηλεκτρονικές
επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή
αγορά», στις 8 και 9 Ιουνίου 2017. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί
στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΔΑΪΣ» (οδός Μεσογείων 151, Παράδεισος
Αμαρουσίου).
Την πρώτη ημέρα, οι εργασίες του Συνεδρίου θα επικεντρωθούν
στις ρυθμιστικές προκλήσεις που προκύπτουν στην ενιαία ψηφιακή
αγορά, στις προοπτικές για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας και
του ανταγωνισμού σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς
και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την τηλεόραση σε
καθεστώς σύγκλισης τεχνολογιών.
Τη

δεύτερη

μέρα,

η

συζήτηση

θα

εστιάσει

στη

βέλτιστη

αξιοποίηση φάσματος και την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών 5G,
καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο, τις δυνατότητες ανάπτυξης και
την καινοτομία στις αγορές ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Ρυθμιστικών Αρχών, διευθυντικά στελέχη παρόχων

και διακεκριμένοι ομιλητές θα συζητήσουν για τις ρυθμιστικές
εξελίξεις, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις τεχνολογικές
προοπτικές στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και προς
όφελος του ανταγωνισμού, των καταναλωτών και της οικονομίας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες
σχεδιασμένο microsite του Συνεδρίου.

στο

ειδικά

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στο www.eett.gr.

H Microsoft Hellas διοργάνωσε
το δεύτερο Microsoft Summit
Η Microsoft Hellas πραγματοποίησε την Τρίτη, 9 Μαΐου, για
δεύτερη χρονιά, το συνέδριο Microsoft Summit, με θέμα
“Digitize.Disrupt.Drive”, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος». Το Microsoft Summit, μια από τις μεγαλύτερες και πιο
σημαντικές πρωτοβουλίες της Microsoft Hellas, έχει ως στόχο να
εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τα στελέχη των σύγχρονων
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης ή μεγέθους,
να καινοτομήσουν, να εξελιχθούν ψηφιακά και να αναπτυχθούν,
στην εποχή του digital transformation.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 1.000
συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό χώρο και τον κλάδο της
Πληροφορικής. Υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό της
κεντρικής παρουσιάστριας, Άννας Μπουσδούκου, είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν σπουδαίους ομιλητές, παγκόσμιου
βεληνεκούς, να γνωρίσουν κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων από
διάφορους κλάδους και να ενημερωθούν σήμερα για τις προκλήσεις
και τις ραγδαίες εξελίξεις που αναμένονται αύριο στο
συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογίας.

Το Microsoft Summit είχε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην
πρώτη, μέσα από εισηγήσεις και ομιλίες, αναλύθηκε σε βάθος η
επιρροή που έχουν οι ψηφιακές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο,
τόσο στον άνθρωπο, όσο και στο επιχειρείν. Η ενότητα αυτή
περιλάμβανε συζήτηση πάνελ, με θέμα το digital transformation
και το business model innovation, με τη συμμετοχή συνεργατών
της εταιρείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δεύτερη
θεματική αφορούσε στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως
Internet of Things και Artificial Intelligence, για την
εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, με παραδείγματα
από κορυφαίες εταιρείες.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Mark Torr, Senior Product
Marketing Manager, IoT & Advanced Analytics, Microsoft Central
& Eastern Europe, ο Roger Andersson, Senior Business Developer
at Digital & Connectivity Consumer Services, Volvo Cars
Corporation, ο Θάνος Λούτσος, Εμπορικός Διευθυντής για τη
Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας και ο Μάριος Ίσαρης,
Διευθυντής Marketing & Operations για τη Microsoft Ελλάδας,
Κύπρου & Μάλτας.

Highlight της εκδήλωσης ήταν και οι δύο keynote ομιλήτριες της
εκδήλωσης, η Nilofer Merchant, business visionary και
best–seller συγγραφέας και η Belinda Parmar OBE, CEO της
Empathy Business Ltd. και δημιουργός του πρώτου empathy index.
Πρωτοπόροι και οι δύο στους κλάδους που δραστηριοποιούνται, με
τις παρουσιάσεις τους έδωσαν νέα οπτική σε θέματα

επιχειρηματικής καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, η Nilofer
Merchant, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καλεσμένη
του Microsoft Summit, τόνισε τη σημασία της διαφορετικότητας
του κάθε ανθρώπου για την επιτυχία των επιχειρήσεων στη
σημερινή εποχή. Η Belinda Parmar, υποστηρίζοντας ενεργά τη
συμμετοχή γυναικών σε τεχνολογικούς κλάδους, αναλύει την
επιτυχία των επιχειρήσεων, μέσω μιας ξεχωριστής παραμέτρου,
εκείνης της ενσυναίσθησης.

Επιπλέον, ο Θωμάς Κελεπούρης, Associate Partner της McKinsey
& Company, μίλησε για το πώς το digital transformation μπορεί
να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης στις σημερινές επιχειρήσεις, ενώ
κατά τη διάρκεια των παράλληλων δράσεων του συνεδρίου, το
κοινό γνώρισε από κοντά σημαντικές καινοτομίες και ενημερώσεις
στο χώρο της τεχνολογίας, όπως Internet of Things,
Productivity in Action, Security κ.ά., μέσω live demos.

Την εκδήλωση υποστήριξαν ως χρυσοί χορηγοί η Cosmote και
Logicom, ως μεγάλοι χορηγοί οι Alpha Bank, Atcom, Eurobank,
Info Quest Technologies, Oktabit,
Samsung και Volvo, ως
χορηγοί οι Accounting Solutions Network, Dynamic Integrated
Solutions, interworks.cloud, Real Consulting, SiEBEN, Space
και Vedicor, ως υποστηρικτές οι LeasePlan και Μetlife, και ως
start-up συνεργάτες οι ContactPigeon, iTrack και Socital. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ΣΕΠΕ, και ΣΕΒ. Τέλος,
χορηγοί επικοινωνίας ήταν o ΣΚΑΪ, η ιστοσελίδα Biztech.gr, τα
κλαδικά έντυπα Channel Partner, NetFax και NetWeek, και η
ιστοσελίδα
Sepe.gr.

Το δεύτερο Microsoft Summit
έρχεται στις 9 Μαΐου
Την Τρίτη, 9 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά το συνέδριο Microsoft
Summit με θέμα “Digitize.Disrupt.Drive”. Το συνέδριο αυτό, μια
από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της
Microsoft Hellas, αναμένεται και φέτος να εμπνεύσει όλους όσοι
θα το παρακολουθήσουν. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, θα μοιραστούν πολύτιμες γνώσεις και
εμπειρίες, κάνοντας εισηγήσεις για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στους χώρους της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και όχι
μόνο. Σκοπός του Microsoft Summit είναι να ενθαρρύνει τις
σύγχρονες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης ή
μεγέθους, να καινοτομήσουν, να εξελιχθούν ψηφιακά και να
αναπτυχθούν, στην εποχή του digital transformation.
Το Microsoft Summit χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές
ενότητες. Η πρώτη αφορά στην επιρροή που έχουν οι ψηφιακές
εξελίξεις στη ζωή των ανθρώπων και του επιχειρείν, σε
παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από εισηγήσεις και ομιλίες, οι
συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν και μια συζήτηση σε πάνελ,
με θέμα το digital transformation και το business model
innovation, με συμμετοχές από συνεργάτες της εταιρείας από
Ελλάδα και εξωτερικό.
Η δεύτερη θεματική αφορά στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
όπως Internet of Things και Artificial Intelligence, για
εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, με παραδείγματα

από κορυφαίες εταιρείες. Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι και ο
Mark Torr, Senior Product Marketing Manager, IoT & Advanced
Analytics, Microsoft Central & Eastern Europe, ο Roger
Andersson, Senior Business Developer at Digital & Connectivity
Consumer Services, Volvo Cars Corporation και ο Θάνος Λούτσος,
Εμπορικός Διευθυντής για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου &
Μάλτας, ο οποίος θα εμπνεύσει το κοινό να κάνει το επόμενο
βήμα στην ψηφιακή πραγματικότητα.
Ανάμεσα στα highlights της ενότητας θα είναι και η ομιλία της
Belinda Parmar OBE, CEO της Empathy Business Ltd. και
δημιουργού του πρώτου empathy index το οποίο δημοσιεύτηκε στο
Harvard Business Review. Η Belinda Parmar και η ομάδα της
ερευνούν το πώς η ενσυναίσθηση, την οποία ορίζουν ως το
συναισθηματικό αντίκτυπο που έχει μια επιχείρηση στους
εργαζόμενους, τους πελάτες της αλλά και την κοινωνία, μπορεί
να μετρηθεί και το πώς η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις έχει
θετικά αποτελέσματα στην κερδοφορία της, αλλά και στη θετική
ψυχολογία των στελεχών της. Είναι, επίσης, συγγραφέας και
ακτιβίστρια, υπερασπιζόμενη την πιο ενεργή συμμετοχή των
γυναικών σε τεχνολογικούς κλάδους.
ο

Εκτός από τις δύο αυτές θεματικές, το 2 Microsoft Summit θα
παρέχει σε όσους το παρακολουθήσουν, την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά σημαντικές καινοτομίες και ενημερώσεις στο χώρο της
τεχνολογίας, όπως τα Internet of Things, Cognitive Services,
Productivity in Action και Security, μέσω live demos.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν ως χρυσός χορηγός η Cosmote και
Logicom, ως μεγάλοι χορηγοί οι Alpha Bank, Atcom, Eurobank,
Info Quest Technologies, Oktabit,
Samsung και Volvo, ως
χορηγοί οι Accounting Solutions Network, Dynamic Integrated
Solutions, interworks.cloud, Real Consulting, SiEBEN, Space
και Vedicor, ως υποστηρικτές οι LeasePlan και Μetlife, και ως
start-up συνεργάτες οι ContactPigeon, iTrack και Socital. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Ελληνο-

αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ΣΕΠΕ, και ΣΕΒ. Τέλος,
χορηγοί επικοινωνίας είναι o ΣΚΑΪ, η ιστοσελίδα Biztech.gr, τα
κλαδικά έντυπα Channel Partner, NetFax και NetWeek, και η
ιστοσελίδα
Sepe.gr.

#MicrosoftSummitGR
Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον
παρακάτω σύνδεσμο
https://www.microsoft.com/el-gr/mssummit?wt.mc_id=AID550745_QS
G_OLA_146226
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα https://www.microsoft.com/el-gr/mssummit.

ΕΕΛ/ΛΑΚ: Ανοιχτά Μαθήματα
Τρισδιάστατης Εκτύπωσης του
Οργανισμού
Ανοιχτών
Τεχνολογιών σε 2 σχολεία της

Αθήνας
Στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία, μια πρωτοβουλία
του δήμου Αθηναίων με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
διοργανώνει ελεύθερα μαθήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης στα
παρακάτω σχολεία:
57o-61o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κολωνός)
93o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Νέος Κόσμος)
Στα μαθήματα αυτά μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί
να εκπαιδευτεί στη χρήση τεχνολογιών Ανοιχτού Υλικού
(Εφαρμογές 3d printing).
Ο κάθε κύκλος παρουσιάσεων του σχολείου τρισδιάστατης
Εκτύπωσης καλύπτει την εισαγωγή στις έννοιες της τρισδιάστατης
εκτύπωσης, τα βασικά εργαλεία σχεδιασμού και παραμετροποίησης
αντικειμένων καθώς και την ολοκλήρωση ενός προσωπικού πρότζεκτ
εκτύπωσης για κάθε συμμετέχοντα.
Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι να εξοικειωθούν οι
συμμετέχοντες με τις τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, την
διαδικασία ένταξης των τεχνολογιών αυτών στη μαθησιακή
διαδικασία και παραγωγική διαδικασία όπως και τα πιθανά οφέλη
ή προβλήματα από την υιοθέτησή τους. Πιθανή εμπειρία στην
αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας είναι
χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη.

Σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία τα σεμινάρια και την
εργασία, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα, τα μαθήματα και η φόρμα εγγραφής για
κάθε σχολείο είναι διαθέσιμα εδώ
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά
Σχολεία, μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων με αποκλειστικό

δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

7ο Συνέδριο Mobile Connected
World «Mobile Now: Living the
day, the Smart Connected
Way!» 4 Μαΐου 2017
Το

7ο

Συνέδριο

Mobile

Connected

World

(www.mwc.gr)

θα

πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Πέμπτη 4
Μαΐου 2017 με γενικό τίτλο «Mobile Now: Living the day, the
Smart Connected Way!».
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Ο τρόπος που ζούμε, δουλεύουμε και
κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, αλλάζει… Βρισκόμαστε στην εποχή
που οι κινητές επικοινωνίες και το IoT τείνουν να ενωθούν
δημιουργώντας ένα θαυμαστό, διασυνδεδεμένο κόσμο! Νέες
προκλήσεις και ευκαιρίες αναδύονται στο πλαίσιο του 5G και της
4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης, δημιουργώντας πολλά παράλληλα
οικοσυστήματα που θα επιδράσουν σε όλες τις αγορές, σε κάθε
πτυχή της ζωής μας.
H Smart Press, αφουγκράζεται τόσο τις αλλαγές που
διαδραματίζονται γύρω μας, όσο και το πως αυτές επηρεάζουν την
αγορά. Έτσι λοιπόν, τα συνέδρια Mobile World και Connected

World που αποτέλεσαν επί σειρά ετών δύο από τα μεγαλύτερα
events της Smart Press, από φέτος αποτελούν μία ενιαία
οντότητα, ενσωματώνοντας τις επί μέρους θεματολογίες των δύο
συνεδρίων, σε μία, διευρυμένη ολομέλεια!
Στο Συνέδριο Mobile Connected World, συμμετέχουν στελέχη της
αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, κατασκευαστές κινητών
συσκευών, τεχνολογικού εξοπλισμού και ασύρματων υποδομών,
εταιρείες
ανάπτυξης
επιχειρηματικού
λογισμικού,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές τεχνολογικής κατεύθυνσης,
web και app developers, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και
εκπρόσωποι της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Το φετινό συνέδριο διακρίνεται στις εξής θεματικές ενότητες:
η

1 Ενότητα: Me and my Smart Mobility – The Connected
Ecosystem!
2η Ενότητα: Smart Connected Business – The IoT world
3η Ενότητα: Smart Connected Cities – The future is now!
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός
της ελληνικής αποστολής στο Mobile World Congress 2017 της
Βαρκελώνης, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως
οι ΣΕΚΕΕ, ΣΕΠΕ, Enterprise Greece και Corallia.
Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να
δουν αλλά και να περιεργαστούν τις νέες ναυαρχίδες όπως τα
Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ Premium, στο περίπτερο του
Myphone.gr αλλά και στα περίπτερα των κατασκευαστριών
εταιρειών mobile συσκευών.
Μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκονται επίσης και οι Λουκάς
Κατσικάρης & Ιωάννης Παρχαρίδης, Διευθύνοντες Σύμβουλοι της
Bolt Virtual, της πρώτης εταιρίας που έφερε στην ελληνική
αγορά την εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα (immersive VR)
με το “The VR Project”, το οποίο τον Αύγουστο του 2016
αποτέλεσε τον πρώτο σχετικό χώρο στην Ελλάδα και τον μοναδικό
έως τώρα στην Αθήνα. Η Bolt Virtual, καινοτόμος εταιρία και

market leader στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών εικονικής
πραγματικότητας, αναπτύσσει τις δικές της εφαρμογές VR, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς Marketing,
ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, προώθησης τουριστικών
προϊόντων & προορισμών, καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Για περισσότερες
πληροφορίες και για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο
www.mwc.gr

Η δράση CO[DE] + CREATE τον
Μάιο στο Impact Hub
Θέλεις να μάθεις προγραμματισμό, να σχεδιάσεις ιστοσελίδες, να
αναπτύσεις εφαρμογές για κινητά και να πειραματιστείς με το 3d
printing και τη ρομποτική;

Τότε, έλα μαζί μας για να διασκεδάσεις, να παρακολουθήσεις
δημιουργικά εργαστήρια για να μάθεις νέες δεξιότητες όπου θα
είναι χρήσιμα για εσένα, τις μελλοντικές σπουδές σου ή ακόμα
και την καριέρα σου!

Ποιος;
Η ηλικία σου πρέπει να είναι μεταξύ 15-18. Δεν είναι

απαραίτητο να έχεις προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού, παρά
μόνο τη διάθεσή να μάθεις! Βασικές γνώσεις αγγλικών είναι
απαραίτητο να έχεις καθώς όλα τα εργαστήρια θα
πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Τι;
Είναι δωρεάν εργαστήρια χρησιμοποιώντας ανοιχτό λογισμικό
τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης, θα δοθούν δωρεάν εισιτήρια
μετακίνησης με τα ΜΜΜ για τους επιλεγμένους συμμετέχοντες. Θα
παρέχονται ακόμα σνακ και χυμοί.

Μάιος 2017: Ξεκινούν τα μαθήματα προγραμματισμού, όπου θα
μάθεις να αναπτύσσεις απλά προγράμματα.
Ιούνιος 2017: Θα πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε: προχωρημένο
επίπεδο προγραμματισμού, όπου θα σχεδιάσεις και θα
προγραμματίσεις ένα 3d robot ή στη Δημιουργία ψηφιακού
περιεχομένου όπου θα μάθεις να δημιουργείς και να
επεξεργάζεσαι κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο και να τα
δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο.

Πότε;
3 ώρες εκπαίδευσης κάθε Σάββατο για τον Μάιο και τον Ιούνιο,
στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, 10554, Αθήνα). Κάθε ενότητα θα
είναι 3 ώρες (8 x 3 ώρες) θα σου δώσει την δυνατότητα να
μάθεις, να πειραματιστείς και να δημιουργήσεις κάτι νέο. Ο
χώρος του εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμος για να
πειραματιστείς μόνος σου ή με την ομάδα σου και την Κυριακή
(Μάιο και Ιούνιο) για 6 ώρες.

Γιατί;
Η γνώση της ψηφιακής χρήσης είναι μια σημαντική δεξιότητα του
21ου αιώνα. Θέλουμε να σε εισάγουμε στον προγραμματισμό και να
δεις που μπορεί η φαντασία σου να σε πάει. Όλοι αξίζουν μια
ευκαιρία να μάθουν νέες δεξιότητες, άρα τα μαθήματα είναι
ανοιχτά σε Έλληνες μαθητές και σε νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα
εφήβους.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες για αυτό δηλώστε σύντομα
συμμετοχή στο:
https://ellak.gr/student-registration-form/

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 26 Απριλίου.
Η επικοινωνία με τους επιλεγμένους μαθητές θα γίνει έως την 1η
Μαΐου.
Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου

