H Logicom Public Group μέλος
του προγράμματος Oracle Cloud
Managed Service Provider
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PartnerNetwork (OPN), ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP). Η
Logicom, ως MSP, θα προσφέρει μια συνολική λύση πλήρους
διαχείρισης για φόρτους εργασίας Oracle και μη που βασίζονται
σε τεχνολογίες Oracle Platform as a Service (PaaS) και
Infrastructure as a Service (IaaS), ως μοναδικό σημείο επαφής
με τον πελάτη.
Η Logicom και οι θυγατρικές της χτίζουν τις υπηρεσίες τους
πάνω στην κορυφαία Cloud υποδομή της Oracle, εξασφαλίζοντας
στους πελάτες τους την ασφαλή και επιτυχή μετάβαση των
εφαρμογών τους στο Cloud, με αδιάλλειπτη και ομαλή λειτουργία
των πληροφοριακών υποδομών τους, και μείωση του κινδύνου, του
κόστους και της πολυπλοκότητας. Ο πελάτης μπορεί να
εμπιστευθεί τη διαχείριση της υποδομής του σε έναν έμπειρο
πάροχο υπηρεσιών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά του και
απελευθερώνοντας πόρους ώστε να εστιάσει περισσότερο στην
παραγωγή επιχειρηματικής αξίας για τον οργανισμό του.
Ο Αδαμος Χριστοδούλου, Group Sales Marketing & Services
Director της Logicom Public Group τόνισε “Η κύρια
προτεραιότητά μας είναι να μπορούμε να προσφέρουμε αξία στους
πελάτες μας. Το να τους παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία, μέσω
του προγράμματος MSP της Oracle, ώστε να τους βοηθήσουμε να

επιτύχουν στο ταξίδι τους στο Cloud, είναι ένα ακόμα βασικό
στοιχείο της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας μας με
την Oracle. Είμαστε περήφανοι γιατί βρισκόμαστε μεταξύ των
πλέον ικανών συνεργατών που συμμετέχουν σε αυτό το υψηλών
προδιαγραφών πρόγραμμα για την πλατφόρμα Oracle Cloud”
“Καθώς το Cloud αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την
κοινότητα των συνεργατών μας, το πρόγραμμα MSP είναι μια winwin επιλογή για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Με τη
συμμετοχή της στο MSP, η Logicom Public Group δείχνει τόσο ότι
κατανοεί τις ανάγκες των πελατών της όσο και ότι κατέχει την
απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή για να δημιουργήσει,
υλοποιήσει, τρέξει και διαχειριστεί φόρτους εργασίας πάνω σε
Oracle IaaS και PaaS” σχολίασε ο Παύλος Χατζηδημητρίου,
Alliances & Channel Senior Director, Cloud MSP Sales της
Oracle EMEA.

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
Oracle
πρόκειται
να
προσλάβει
1000
νέους
αντιπροσώπους πωλήσεων στην
EMEA κατά το 2017
Η Oracle ανακοίνωσε 1000 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA). Με κεντρικό μότο
“Change Happens Here”, η εταιρεία αναζητά την επόμενη γενιά
φιλόδοξων και δραστήριων αντιπροσώπων πωλήσεων, με πολύ καλή
γνώση των ψηφιακών τεχνολογιών, η οποία θα υποστηρίξει την
ανάπτυξη των πωλήσεων Cloud της Oracle.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά από την πρόσφατη ανακοίνωση
εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων από την εταιρεία, με τα
συνολικά έσοδα από το cloud να σημειώνουν αύξηση κατά 58%. Η
Oracle είναι τώρα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία
επεκτεινόμενου cloud, ενώ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες στον
τομέα του cloud θα επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο και θα
σημειώσουν ανάπτυξη ρεκόρ κατά το τρέχον έτος.

Η εταιρεία απευθύνεται σε ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο
και προφίλ, με εργασιακή εμπειρία δύο έως έξι ετών, οι οποίοι
προέρχονται από τους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, του
Marketing, των Προσλήψεων, των Χρηματοοικονομικών, της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή των Πωλήσεων. Η Oracle θα προσλάβει
υποψήφιους με ισχυρό προσωπικό κίνητρο για πρόοδο, που θα
έχουν την ικανότητα να πουλήσουν με επιτυχία μερικές από τις
πιο συναρπαστικές τεχνολογίες cloud.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση για μια σειρά
θέσεων σε όλη την EMEA, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα “Change
Happens Here” – oracle.com/experience. Η Oracle αναζητά
πτυχιούχους με γνήσιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και πάθος
για τις αλλαγές
επιχειρήσεις.

που

το

cloud

μπορεί

να

φέρει

στις

Ο Tino Scholman, VP Oracle Cloud, EMEA, σχολίασε: «Οι cloud
δραστηριότητές μας αυξάνονται με ασύλληπτους ρυθμούς, επομένως
έχει έρθει η ώρα να εντάξουμε μια νέα γενιά ταλέντων στην
εταιρεία μας. Επιδιώκουμε να προσλάβουμε ανθρώπους που
επικεντρώνονται στην ποιότητα των σχέσεων, είναι έξυπνοι και
αυτοπαρακινούμενοι,
επιζητούν
τον
επιχειρηματικό
μετασχηματισμό για τους πελάτες μας και επιδιώκουν να φέρνουν
σπουδαία αποτελέσματα. Η ετερογένεια αποτελεί έναν από τους
ακρογωνιαίους λίθους της μοναδικής κουλτούρας της Oracle.

Θέλουμε να προσφέρουμε σε 1.000 ταλαντούχους ανθρώπους την
ευκαιρία να αλλάξουν την καριέρα τους προς το καλύτερο, να
αποκτήσουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και
εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν την ευκαιρία να επιταχύνουν
την καριέρα τους μέσα στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία
Cloud, στο πλαίσιο μιας αλλαγής με στόχο την ψηφιακή
ενδυνάμωση.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους θέσεις πωλήσεων
για τα Oracle Cloud Applications, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
oracle.com/experience

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”
της Gartner για το 20171.
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.

Το Κέντρο Αριστείας Big Data
της NewCytech τρέχει πάνω σε
Oracle Big Data Appliance
Η NewCytech, εξειδικευμένο, Cloud Select μέλος του Oracle
PartnerNetwork επίπεδου Platinum, έχει θέσει επιτυχώς σε
λειτουργία ένα περιφερειακό Κέντρο Αριστείας Big Data,
βασισμένο στo Oracle Big Data Appliance, στη Λευκωσία της
Κύπρου. Η NewCytech επέλεξε την ευέλικτη, υψηλής απόδοσης και
ασφαλή πλατφόρμα Oracle Big Data Appliance ως την ιδανική βάση
για νέα περιπτώσεις χρήσης Big Data και για να επιδείξει τις
δυνατότητες των Big Data λύσεων της Oracle και της NewCytech
σε πελάτες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ανατολική Ευρώπη, τη
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την
Αφρική.
Οι σύμβουλοι της NewCytech με εμπειρία και τεχνογνωσία στους
τομείς των Big data και των εργαλείων ανάλυσης, αποτελούν την
καρδιά του Κέντρου Αριστείας Big Data. Εξυπηρετούν συνεργάτες
και πελάτες από διαφορετικούς κλάδους, από την Κύπρο και την
ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι θέλουν να εξετάσουν λύσεις Big
Data μέσα από τη διαδικασία Proof of Concept.
To Oracle Big Data Appliance αποτελεί ένα ανοικτό, πολλαπλών

σκοπών engineered σύστημα για επεξεργασία σε περιβάλλοντα
Hadoop και NoSQL. Με το Oracle Big Data SQL, το Oracle Big
Data Appliance επεκτείνει την κορυφαία υλοποίηση της SQL σε
συστήματα Hadoop και NoSQL. Συνδυάζοντας τις νεότερες
τεχνολογίες από το οικοσύστημα Hadoop με τις πανίσχυρες Oracle
SQL δυνατότητες πάνω σε μία μοναδική, προδιαμορφωμένη
πλατφόρμα, το Oracle Big Data Appliance έχει την ξεχωριστή
δυνατότητα να υποστηρίζει την ταχύτατη ανάπτυξη νέων εφαρμογών
Big Data και τη στενή ενοποίηση με υπάρχοντα σχεσιακά
δεδομένα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες για υλοποίηση
σε περιβάλλον on-premises, καθώς και με τη μορφή υπηρεσίας
δημόσιου cloud – Oracle Big Data Cloud Service.
Η NewCytech και η Oracle έχουν μακρόχρονη και επιτυχημένη
συνεργασία, η οποία έχει επεκταθεί και στον τομέα των Big
Data. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την από κοινού
προώθηση λύσεων Oracle Big Data στην περιοχή και για τη
δημιουργία κοινών λύσεων Big Data για επιλεγμένους τομείς,
όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το
δημόσιο, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι μεταφορές.
O Αδάμος Χριστοδούλου, Group Sales Marketing και Services
Director, Logicom Public Group, δήλωσε: «Η NewCytech,
συνεργαζόμενη με την Oracle, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις
επερχόμενες προκλήσεις στον τομέα των Big Data και των
Εργαλείων Ανάλυσης. Προσβλέπουμε σε ακόμα στενότερη συνεργασία
με την Oracle για να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας στην
ευρύτερη περιοχή».
Ο Αντώνης Σκούλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Oracle Κύπρου,
δήλωσε: «Τα Big Data είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει
να πάρουν πολύ σοβαρά οι πελάτες και οι συνεργάτες μας. Η
NewCytech πρωτοπορεί με την ίδρυση αυτού του περιφερειακού
Κέντρου Αριστείας Big Data όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και
γενικότερα, για την ευρύτερη περιοχή».

Η Wind & η Oracle ολοκλήρωσαν
έργο
μετάπτωσης
και
εικονικοποίησης
Βάσεων
Δεδομένων πάνω σε λογισμικό &
εξοπλισμό Oracle
Η Wind Ελλάς, σε συνεργασία με την Oracle, ολοκλήρωσε με
επιτυχία ένα ακόμα έργο μετάπτωσης και εικονικοποίησης βάσεων
δεδομένων πάνω σε 100% λύσεις Sparc T7 servers και λογισμικό
της Oracle. Το έργο αυτό είναι μέρος της συνολικής υπάρχουσας
στρατηγικής της διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της
WIND και της προσφέρει πολλαπλά τεχνολογικά, οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη, όπως :
Δυνατότητες απόδοσης πόρων στα συστήματα σε πραγματικό
χρόνο χωρίς
καμία διακοπή λειτουργίας.
Δυνατότητες μετάπτωσης χωρίς διακοπή λειτουργίας
Βελτίωση χρόνου παράδοσης νέων υπηρεσιών κατά 70%
Βελτίωση απόδοσης των υπαρχουσών υπηρεσιών κατά 50%
Εξαιρετικές επιδόσεις σε επίπεδο ασφαλείας, επιτάχυνσης
των αιτημάτων InMemory, συμπίεσης/αποσυμπίεσης και κρυπτογράφησης δεδομένων

Αξιοποίηση των εξαιρετικών δυνατοτήτων multi-tenancy,
In-Memory και
ασφαλείας της Oracle Database 12c, ως βάση για την υποδομή
Private DB Cloud της Wind
Ενεργοποίηση των διαθέσιμων λύσεων public cloud, πάνω σε
Oracle Database
12c και Java πλατφόρμας ως υπηρεσία (PaaS)
Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης
Βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών μέσω της μείωσης
κατά
70% της κατανάλωσης ενέργειας
90% του χώρου στο κέντρο δεδομένων
Ο Δημοσθένης Νικολόπουλος, ΙΤ Operations & Program Office
Director της Wind Ελλάς δήλωσε, Για ακόμα μία φορά, η
Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστήματων της Wind ολοκλήρωσε ένα
πολύπλοκο έργο έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω την Oracle και την έμπειρη ομάδα της που
συνεργάστηκαν με τη Διεύθυνση για την άψογη υλοποίηση και
παράδοση ενός μεγάλης κλίμακας και με αρκετούς κινδύνους
έργου, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία της Wind και κατά
συνέπεια οι συνδρομητές της. Το έργο αυτό θα βοηθήσει τη Wind
να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες τεχνολογικές προκλήσεις,
εστιάζοντας πάντα στο όφελος του συνδρομητή».
«Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τη Wind, παρέχοντας
καινοτόμες τεχνολογίες για την Ελληνική αγορά. Το Cloud είναι
ξεκάθαρα το νέο επιχειρηματικό μοντέλο για το IT και η Wind
είναι πρόθυμη να εξετάσει τόσο τις επιλογές του Public όσο και
του Private Cloud πάνω σε τεχνολογίες της Oracle» πρόσθεσε ο
Στέφανος Διονυσόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Τεχνολογίας της
Oracle Ελλάς.

Η νέα έκδοση της Oracle
Database τώρα διαθέσιμη στο
Cloud, με το Oracle Cloud at
Customer και on premises
Η Oracle ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση της #1 βάσης δεδομένων
παγκοσμίως, της Oracle Database 12c Release 2 (12.2), είναι
τώρα διαθέσιμη για κάθε περιβάλλον – στο cloud, με το Oracle
Cloud at Customer, αλλά και On premises. Η Oracle Database
12.2 περιλαμβάνει βελτιώσεις στην πρωτοποριακή multitenant
αρχιτεκτονική και στις τεχνολογίες επεξεργασίας στη μνήμη (inmemory) για τη βάση δεδομένων, βελτιώσεις που παρέχουν στους
πελάτες εξαιρετικές δυνατότητες ενοποίησης, απόδοσης,
αξιοπιστίας και ασφάλειας για όλους τους φόρτους εργασίας,
όπως για εργασίες ανάπτυξης εισαγωγικού επιπέδου και για
κρίσιμους φόρτους εργασίας.
Επιπλέον, αυτή η έκδοση
περιλαμβάνει περισσότερα από 300 νέα χαρακτηριστικά και
βελτιώσεις όσον αφορά στη διαθεσιμότητα, στην απόδοση, στην
ασφάλεια και στην παραγωγικότητα των προγραμματιστών.
Ο Andy Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server
Technologies, της Oracle, δήλωσε: «Η Oracle έχει κατακτήσει
ηγετική θέση στον κλάδο παρέχοντας την ταχύτερη, πιο αξιόπιστη
και ασφαλέστερη βάση δεδομένων για οργανισμούς κάθε μεγέθους,
και συνεχίζουμε να καινοτομούμε βοηθώντας τους πελάτες μας να
μετασχηματίσουν τις δραστηριότητές τους στο cloud με ελάχιστο

κόπο και κίνδυνο. Με αυτή την ανακοίνωση, η Oracle ολοκληρώνει
τη διάθεση της Oracle Database 12.2, διευκολύνοντας ακόμα
περισσότερο τους οργανισμούς να υλοποιήσουν την Oracle
Database 12c όπου τη χρειάζονται – στο cloud ή σε περιβάλλον
εσωτερικής εγκατάστασης.»
Η Oracle Database 12.2 διαθέτει τεράστιες δυνατότητες
επεκτασιμότητας στο cloud και εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό
χρόνο, χαρακτηριστικά που δίνουν στους πελάτες μεγαλύτερη
ευελιξία, ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφόρηση επιχειρηματικής
διορατικότητας και πραγματικά πλεονεκτήματα όσον αφορά στο
κόστος. Οι νέες καινοτομίες στην Oracle Database 12.2
περιλαμβάνουν:
Τεράστια εξοικονόμηση για ενοποιημένα περιβάλλοντα και
πλατφόρμες SaaS με έως και 4.096 pluggable βάσεις
δεδομένων
Αυξημένη ευελιξία με online κλωνοποίηση και μεταφορά των
pluggable βάσεων δεδομένων
Πολύ ταχύτερη απόδοση κατά την επεξεργασία in-memory στη
βάση δεδομένων
Μεταφορά εργασιών ανάλυσης in-memory πραγματικού χρόνου
σε ενεργές βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε αναμονή
Εγγενείς δυνατότητες
δεδομένων

τεμαχισμού

(sharding)

βάσεων

Τεράστια επεκτασιμότητα με τη λύση Oracle
Application Clusters (RAC)
Βελτιώσεις στην αποθήκευση εγγράφων σε μορφή JSON

Real

Πολλές πρόσφατες εκθέσεις από ανεξάρτητους αναλυτές του κλάδου
ανέδειξαν την τεχνολογική πρωτοπορία της Oracle Database 12c
για τους συνήθεις φόρτους εργασιών βάσεων δεδομένων, όπως
ηλεκτρονική επεξεργασία συναλλαγών (OLTP), υβριδική
επεξεργασία συναλλαγών και ανάλυσης, αποθήκευση δεδομένων,
internet of things (IoT) και βάσεις δεδομένων in-memory.
Ακολουθούν μερικές από αυτές τις εκθέσεις:

Η λύση Oracle Database In-Memory έλαβε πρόσφατα τις
ανώτερες βαθμολογίες στις κατηγορίες «Current Offering»
(Τρέχουσα προσφορά) και «Strategy» (Στρατηγική) στην
έκθεση The Forrester Wave™: In-Memory Databases, Q1
2017.
Στην έκθεση της Gartner με τίτλο Critical Capabilities
for Operational Database Management Systems (Οκτώβριος
2016), η Oracle έλαβε τις ανώτερες βαθμολογίες σε τρεις
από τις τέσσερις περιπτώσεις χρήσης για επιχειρησιακές
βάσεις
δεδομένων:
«Traditional
Transactions»
(Παραδοσιακές συναλλαγές), «Hybrid Transactional and
Analytical Processing (HTAP)» (Υβριδική επεξεργασία
συναλλαγών και ανάλυσης (HTAP)) και «Lightweight Events
and Observations» (Συμβάντα με μικρό τοπικό αποτύπωμα
και παρατηρήσεις).
Η Oracle τοποθετήθηκε στην υψηλότερη θέση στον άξονα
«Ability to Execute» (Εκτελεστική ικανότητα) στην έκθεση
της Gartner με τίτλο Magic Quadrant for Data Management
Solutions for Analytics (Φεβρουάριος 2017).
Επιδεικνύοντας τον αντίκτυπο της Oracle Database 12c για
περιβάλλοντα Cloud SaaS, η λύση Oracle Taleo Business Edition
Cloud χρησιμοποίησε το Oracle Multitenant για 50 tenants Taleo
ανά πυρήνα και 320 MB μνήμης ανά αποτύπωμα.
Με αυτό το
αποτέλεσμα επιτεύχθηκαν 25πλάσια tenants ανά πυρήνα και
10πλάσια μνήμη ανά αποτύπωμα, σε σύγκριση με μια εναλλακτική
αρχιτεκτονική cloud για βάσεις δεδομένων.
Oracle Cloud
Το Oracle Cloud είναι το πιο διευρυμένο και ενοποιημένο
περιβάλλον δημόσιου cloud στην αγορά, προσφέροντας μια σειρά
υπηρεσιών σε υποδομές SaaS, PaaS και IaaS. Υποστηρίζει τα νέα
περιβάλλοντα cloud, τα υπάρχοντα και τα υβριδικά, καθώς και
όλους τους φόρτους εργασίας, τους προγραμματιστές και τα
δεδομένα. Το Oracle Cloud προσφέρει σχεδόν 1.000 εφαρμογές
SaaS και 50 υπηρεσίες PaaS και IaaS εταιρικού επιπέδου σε
πελάτες σε περισσότερες από 195 χώρες του κόσμου και

υποστηρίζει 55 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά.

Για
περισσότερες
πληροφορίες,
ιστοσελίδα http://cloud.oracle.com.

επισκεφτείτε

την

Πρόσθετες Ιστοσελίδες
Λήψη της Oracle Database 12c Release 2
Ιστολόγιο (blog) Oracle Database Insider

Οι
εφαρμογές
του
Oracle
Internet of Things Cloud
επιτρέπουν στους οργανισμούς
να
βελτιστοποιήσουν
την
ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα
τους
Τα εργαλεία predictive ανάλυσης IoT αυτοματοποιούν τις
επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες σε κάθε σημείο της
εφοδιαστικής αλυσίδας για βελτίωση της εμπειρίας των πελατών
Η Oracle ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο Internet of
Things (IoT) με τέσσερις νέες λύσεις cloud, για να βοηθήσει
τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της

ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τις λύσεις αυτές, οι
επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν και να αναλύουν τα σήματα
συσκευών IoT, να ανταποκρίνονται ανάλογα και να ενσωματώνουν
τη σχετική πληροφόρηση στα ήδη υπάρχοντα και γρήγορα
εξελισσόμενα εργαλεία για την αγορά.
Ο όγκος των σημάτων από συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογίες
IoT αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό και αντιπροσωπεύει μια
ευκαιρία για τους οργανισμούς που είναι σε θέση να
διαχειριστούν, να ερμηνεύσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις
τεράστιες πηγές δεδομένων. Οι οργανισμοί που διαθέτουν
εργαλεία για ενσωμάτωση των δεδομένων των συσκευών στις
επιχειρηματικές διαδικασίες και εφαρμογές μπορούν να
αποκτήσουν ζωτική προβλεπτική πληροφόρηση και να στηρίξουν
οικονομικά αποτελεσματικές δράσεις. Οι λύσεις IoT δίνουν στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους
καινοτόμες νέες υπηρεσίες πιο γρήγορα και με λιγότερους
κινδύνους.
Ο Bhagat Nainani, Group Vice President, IoT Applications
Development, Oracle, δήλωσε: «Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο
ψηφιακός και οι τεχνολογίες IoT αποτελούν το επόμενο βήμα
αυτής της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας καλύτερες εμπειρίες για
τους πελάτες και βοηθώντας τους οργανισμούς να πετύχουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τις εφαρμογές Oracle IoT, οι
επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις συνδεδεμένες συσκευές
και τον εξοπλισμό για να εκσυγχρονίσουν την ψηφιακή
εφοδιαστική αλυσίδα.»
Οι εφαρμογές Oracle IoT υποστηρίζουν τρεις σημαντικές
λειτουργίες: καταχώρηση συσκευής & συλλογή δεδομένων, ανάλυση
σημάτων & ερμηνεία, και σύνδεση με συγκεκριμένες
επιχειρηματικές διαδικασίες. Με την εφαρμογή εξελιγμένων
μεθόδων προβλεπτικής ανάλυσης στα σήματα των συσκευών, οι
εφαρμογές Oracle IoT υπολογίζουν περίπλοκους κύριους δείκτες
απόδοσης (KPI) για κάθε επιχείρηση και εκτελούν
αυτοματοποιημένες ενέργειες σε πραγματικό χρόνο. Οι λύσεις
μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες όπως προληπτική συντήρηση,

διαγνωστικούς πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboards) και
αυξημένη ορατότητα σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούν επίσης να
εφαρμοστούν σε δεδομένα παραγωγής, ποιότητας και προϊόντων,
καθώς και στους τομείς των logistics και των κινήσεων των
εργαζόμενων.
Οι νέες εφαρμογές cloud ενσωματώνονται στις εφαρμογές του
Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud για να
μετασχηματίσουν τα σήματα από συσκευές IoT σε αξιοποιήσιμη
πληροφόρηση και περιλαμβάνουν τα παρακάτω προϊόντα:
IoT Asset Monitoring Cloud: Παρακολουθεί τα πάγια, τους
συντελεστές χρήσης, τη διαθεσιμότητα και δεδομένα από
συνδεδεμένους αισθητήρες και δημιουργεί περιστατικά στα
υποστηρικτικά (back-end) συστήματα SCM, ERP ή Cloud
υπηρεσιών για αυτοματοποίηση των ροών εργασιών
IoT Connected Worker Cloud: Παρακολουθεί στοιχεία για
τους εργαζόμενους, με σκοπό την υποστήριξη πρωτοβουλιών
σχετικών με την ασφάλεια, τις υπηρεσίες και τη
συμμόρφωση με τους κανονισμούς
IoT Fleet Monitoring Cloud: Παρακολουθεί

στοιχεία

σχετικά με τη θέση και την πορεία αυτοκινήτων και
οχημάτων υποστήριξης και παράδοσης, καθώς και με τη
συμπεριφορά των οδηγών
IoT Production Monitoring Cloud: Παρακολουθεί στοιχεία
σχετικά με τον εξοπλισμό παραγωγής, με σκοπό την
αξιολόγηση και πρόβλεψη προβλημάτων στις παραγωγικές
διαδικασίες
Οι παραπάνω εφαρμογές IoT Cloud είναι βασισμένες στις λύσεις
Oracle IoT Cloud και Oracle Big Data Cloud. Ενοποιούνται με
τις λύσεις Oracle SCM Cloud και Oracle Service Cloud, καθώς
και με on premises λογισμικό, με σκοπό την επίτευξη ορατότητας
στις λειτουργίες και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
και της απόκρισης στις ανάγκες τους.
Ο Scott Rogers, Technical Director, Noble Plastics, δήλωσε: «Η
Noble Plastics είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία κατασκευής

προσαρμοσμένων προϊόντων με χύτευση με έγχυση και αξιοποιεί τη
ρομποτική τεχνολογία για σκοπούς αυτοματοποίησης. Βλέπουμε ότι
υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά στη χρήση
τεχνολογιών IoT για την πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης των
βιομηχανικών ρομπότ μας. Η λύση Oracle IoT Asset Monitoring
Cloud θα μας βοηθήσει στην παρακολούθηση των ρομπότ FANUC που
χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας,
ειδοποιώντας έγκαιρα τους τεχνικούς μέσω των φορητών συσκευών
τους. Έτσι, θα βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων, την
αποτελεσματικότητα της παραγωγής και το ρυθμό διεκπεραίωσης,
ενώ παράλληλα θα έχουμε έλεγχο του κόστους.»
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Oracle
Cloud και ακολουθήστε τις ομάδες του Oracle SCM Cloud και του
Oracle IoT Cloud στο Twitter.

To Oracle Digital Day στις 9
Φεβρουαρίου στη Λευκωσία
Το Cloud είναι πλέον η πραγματικότητα, όχι απλά μια τάση, και
εξελίσσεται σε ένα νέο καθεστώς για τις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς. Επηρεάζει τόσο την τεχνολογική υποδομή, με την
αξιοποίηση λύσεων στην αιχμή της τεχνολογίας, όσο και το
επιχειρηματικό μοντέλο ενός οργανισμού.
Η Oracle διοργανώνει ημερίδα, σε συνέχεια του Oracle
OpenWorld, ώστε να ενημερώσει πελάτες και συνεργάτες για τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. H εκδήλωση θα αφορά στο

πλήρες χαρτοφυλάκιο Cloud λύσεων της Oracle και στο «ταξίδι»
των επιχειρήσεων προς το cloud με στόχο την αύξηση της
επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Το Oracle Digital Day θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου,
8.30-15.00 στο Hilton Park Nicosia και θα καλύψει θέματα που
αφορούν :
Το σχεδιασμό μιας cloud στρατηγικής
Τις κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες DBaaS, PaaS και
IaaS της Oracle στο Cloud
Ανάπτυξη & βελτιστοποίηση εφαρμογών
Την ασφάλεια των δεδομένων και των εφαρμογών στο Cloud,
κ.ά.
Οι θεματικές έχουν οργανωθεί ώστε να απευθύνονται όχι μόνο στα
Στελέχη της Πληροφορικής, αλλά και σε στελέχη του HR, της
χρηματοοικονομικής διεύθυνσης, της εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.λπ
Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε στο
marketing_gr@oracle.com .
H εκδήλωση διοργανώνεται με τη χορηγική υποστήριξη των:
Innovation Premium Sponsor: NetU
Innovation
Softecon

Gold

Sponsor:

Logicom

Solutions,

NewCytech,

Innovation Silver Sponsor: Eurotel, Hellenic Technical
Enterprises, Intrasoft International, NCR, SingularLogic,
TalentTeam Consulting
Media Sponsors: DisruptCyprus, Eυρωκέρδος

Η Accenture και η Oracle
διευρύνουν
το
Accenture
Oracle
Business
Group
συμπεριλαμβάνοντας
λύσεις
Infrastructure-as-a-Service
Η Accenture (NYSE: ACN) και η Oracle (NYSE: ORCL) παρουσίασαν
χθες, σε κοινή εκδήλωση και στην Αθήνα, τις εξελίξεις που
πρόσφατα ανακοινώθηκαν από τις δύο εταιρείες και αφορούν στη
διάθεση των λύσεων Ιnfrastructure-as-a-Service (IaaS) μέσω του
Accenture Oracle Business Group, ως προσθήκη δίπλα στις ήδη
υπάρχουσες δυνατότητες Software-as-a-Service (SaaS) και
Platform-as-a-Service (PaaS). Αυτή η διεύρυνση των δυνατοτήτων
ενισχύει περαιτέρω την Accenture ως το μεγαλύτερο διεθνή
ολοκληρωτή συστημάτων (GSI) της Oracle και την ηγετική της
θέση στο Oracle Public Cloud.
Το Accenture Oracle Business Group ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2015 με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες κλαδικές λύσεις
βασισμένες στο Oracle Public Cloud που θα βοηθήσουν τους
πελάτες να πετύχουν τους στόχους του μετασχηματισμού τους και
να αποκτήσουν τα οφέλη του cloud πιο γρήγορα και με λιγότερους
κινδύνους. Το συνδυασμένο business group αρχικά εστιαζόταν στο
δημόσιο τομέα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης, ωστόσο έχει επεκταθεί και
υποστηρίζει πλέον την κεντρική κρατική διοίκηση, τις
ασφαλιστικές εταιρείες, την υγεία, την ανώτερη εκπαίδευση,

τους κλάδους πετρελαίου και αερίου και τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας. Η τωρινή διεύρυνση με υπηρεσίες IaaS σημαίνει ότι
αυτό το στιβαρό σετ κλαδικών λύσεων θα είναι διαθέσιμο σε μια
ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων Cloud, για φόρτους εργασίας Oracle
και τρίτων προμηθευτών.
Ο Paul Daugherty, Chief Technology Officer της Accenture,
δήλωσε: «Η Oracle διευρύνει τις δυνατότητες Cloud με
εντυπωσιακό ρυθμό και, τώρα, είμαστε ενθουσιασμένοι που
μπορούμε να παρέχουμε στους κοινούς μας πελάτες μια
ολοκληρωμένη σουίτα προϊόντων και κλαδικών λύσεων μέσω του
Accenture Oracle Business Group. Η προσθήκη νέων λύσεων IaaS
αντανακλά τη διαρκή δέσμευσή μας να βοηθούμε τους πελάτες να
δημιουργήσουν αξία μέσω των λύσεων Oracle Cloud και εδραιώνει
τη θέση της Accenture ως τον πρώτο προμηθευτή διαχειριζόμενων
υπηρεσιών για το χαρτοφυλάκιο του Oracle Cloud.»
Ο Thomas Kurian, President, Product Development, Oracle,
δήλωσε: «Η ανάπτυξη του Accenture Oracle Business Group
καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα της σχέσης μας
με την Accenture, που διαρκεί πάνω από δύο δεκαετίες. Στην
Oracle είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την Accenture
ως τον πρώτο συνεργάτη που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα Cloud
Managed Service Provider. Προσβλέπουμε στο συνεχιζόμενο ρόλο
της Accenture ως κορυφαίο προμηθευτή για υπηρεσίες
μετεγκατάστασης, υλοποίησης και διαχειριζόμενες υπηρεσίες στο
πλαίσιο του Oracle Public Cloud, ώστε να βοηθήσουμε τους
κοινούς μας πελάτες για τη μετάβασή τους στο Cloud.»
Με την προσθήκη υπηρεσιών IaaS στο Accenture Oracle Business
Group, η Accenture έχει αρχίσει τη διάθεση των παρακάτω:
Accenture migration services factory για Oracle IaaS
Accenture database performance lab για Oracle IaaS
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες Accenture για Oracle Public
Cloud (SaaS, PaaS και IaaS)
Επίσης, η Accenture θα μεταφέρει σε Oracle IaaS αρκετές από

τις λύσεις Oracle που προσφέρει και θα τις παρέχει μέσω του
Accenture Oracle Business Group. Οι λύσεις θα υποστηρίζονται
στο Oracle IaaS και περιλαμβάνουν τα Accenture Enterprise
Services for Government, Accenture Foundation Platform for
Oracle και Accenture Life Sciences Cloud.
Η Accenture τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης από εταιρείες
αναλύσεων ως κορυφαίος GSI για διαχειριζόμενες υπηρεσίες και
υλοποιήσεις Oracle. Με την τωρινή διεύρυνση με υπηρεσίες IaaS,
η Accenture έχει κατακτήσει μια σημαντική θέση ως κορυφαίος
προμηθευτής υπηρεσιών Oracle για όλο το χαρτοφυλάκιο του
Oracle Cloud – SaaS, PaaS και IaaS (συμπεριλαμβανομένου του
Oracle Cloud Machine).
Το
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Business

Group

είχε

μια

ιδιαίτερα

επιτυχημένη πρώτη χρονιά, καθώς προστέθηκαν πάνω από 70 νέοι
πελάτες. Η ανάπτυξη του συνδυασμένου business group φέρνει τη
μεγάλη τεχνολογική εξειδίκευση της Accenture και το εκτενές
σετ λύσεων Cloud της Oracle σε ιδανική θέση για διευκόλυνση
των πρωτοπόρων στην αποτελεσματική μετακίνηση στο Cloud.
Η Accenture διαθέτει περισσότερους από 52.000 συμβούλους με
μεγάλη εμπειρία σε λύσεις Oracle σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι
βοηθούν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από
την υλοποίηση επιχειρηματικών λύσεων που βασίζονται στην
Oracle και νέων επιχειρηματικών διαδικασιών που έχουν τη
δυνατότητα να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται καθώς
διευρύνεται η ψηφιακή επιχείρηση. Η Accenture συνεργάζεται με
την Oracle για περισσότερο από δύο δεκαετίες και αποτελεί
μέλος του Oracle PartnerNetwork στα επίπεδα Diamond και Global
Cloud Elite. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση
της Accenture και της Oracle, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.accenture/oracle.

