To Oracle Cloud Day στις 22
Νοεμβρίου στην Αθήνα
Η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της Oracle για το 2016 στην
Ελλάδα θα εστιάσει στην αξιοποίηση των λύσεων Cloud για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών.
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.
Οπως κάθε χρόνο, η Oracle διοργανώνει ημερίδα, σε συνέχεια του
Oracle OpenWorld, ώστε να ενημερώσει πελάτες και συνεργάτες
για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Φέτος, η εκδήλωση
θα αφορά στο πλήρες χαρτοφυλάκιο Cloud λύσεων της Oracle και
πώς αυτό συνδυάζεται με mobile, θέματα Big Data, και τα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης – ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματική
αποτελεσματικότητα.
Το Oracle Cloud Day θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου,
8.30-15.00 στην Αίγλη Ζαππείου και θα καλύψει θέματα που
αφορούν :
Τις κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες PaaS και IaaS στο
Cloud
Ανάπτυξη & φιλοξενία εφαρμογών
Πώς ένα μοντέλο Public cloud μπορεί να βρίσκεται πίσω

από το firewall σας
Επέκταση και εμπλουτισμό των SaaS εφαρμογών
Την ασφάλεια των δεδομένων και των εφαρμογών στο Cloud
Οι θεματικές έχουν οργανωθεί ώστε να απευθύνονται όχι μόνο στα
Στελέχη της Πληροφορικής, αλλά και σε στελέχη του HR, του
marketing, των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών και της
χρηματοοικονομικής διεύθυνσης.
Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε στο
marketing_gr@oracle.com .
H εκδήλωση διοργανώνεται με την αιγίδα του ΣΕΠΕ και με τη
χορηγική υποστήριξη των:
Innovation Premium Sponsor: Intrasoft
Innovation Gold Sponsor: Space Hellas
Innovation Silver Sponsor: SingularLogic
Media Sponsors: Biztech.gr, DailyFax, DRN, Επιχειρώ,
ICTPlus.gr, HR Professional, Marketing Week, NetFax, Netweek,
PC Magazine, SEPE.gr, Tech Channel Partner

Η Oracle επενδύει σε Διεθνές
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Η Oracle ανακοινώνει τη δημιουργία διεθνούς Κέντρου
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Αθήνα. Το Κέντρο το
οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2016,
καλύπτει την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις εταιρικής
ασφάλειας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιασμού
αρχιτεκτονικής και υλοποίησης, οι οποίες παρέχονται από το
Oracle Consulting, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που
περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τα Βαλκάνια, τη
Μέση Ανατολή (συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου), τη
Σαουδική Αραβία και τη Βόρειο Αφρική.
Το νέο Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας λειτουργεί ως
ένας κεντρικός κόμβος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
ασφαλείας και εξειδικευμένων υπηρεσιών υλοποίησης σε αυτή τη
διευρυμένη γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας το σύνολο του
τεχνολογικού χαρτοφυλακίου της Oracle για Cloud, On-premises
και υβριδικές υλοποιήσεις. Οι τομείς εστίασης του Κέντρου
περιλαμβάνουν: διαχείριση ταυτοτήτων, διακυβέρνησης και
πρόσβασης, ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση API, υπηρεσίες
ασφαλείας web, mobile και βάσης δεδομένων.
Αυτή η νέα επένδυση της Oracle στην Ελλάδα ενδυναμώνει και
επεκτείνει τον τοπικό και περιφερειακό ρόλο του Oracle
Consulting. Η ομάδα του Oracle Consulting που ήδη εργάζεται
στην καρδιά του Κέντρου αποτελείται από 16 ικανούς και νέους
Ελληνες συμβούλους, με εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία σε
ευρέως αξιοποιούμενες μεθοδολογίες ασφάλειας και ενοποίησης.
Η ομάδα έχει ήδη υλοποιήσει λύσεις Oracle Enterprise Security
σε κορυφαίες τράπεζες και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην
Ελλάδα, επεκτείνοντας πρόσφατα τις υπηρεσίες της στη Σαουδική
Αραβία και το Λίβανο.

Ο Κυριάκος Ρήγας, Consulting Senior Director Μέσης Ανατολής,
Σαουδικής Αραβίας, Βορείου Αφρικής, Ελλάδας & Κύπρου της
Oracle Ελλάς δήλωσε: “Τα τελευταία 2-3 χρόνια, έχουμε δει μια
σημαντική αύξηση στη ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες
υλοποίησης έργων ασφαλείας στην Ελλάδα και τη γεωγραφική
περιοχή ευθύνης μας. Ως κομμάτι του μακροχρόνιου σχεδιασμού
του τμήματος, λήφθηκε η απόφαση να επενδύσουμε στη δημιουργία
αυτού του εξειδικευμένου Κέντρου και να μεγαλώσουμε σημαντικά
την ομάδα. Η τοπική ομάδα του Oracle Consulting έχει έναν ήδη
διευρυμένο ρόλο, υποστηρίζοντας αναδυόμενες αγορές της
περιοχής ΕΜΕΑ. Η ομάδα του Κέντρου, η οποία απαρτίζεται ήδη
από 16 συμβούλους και είναι ένα δυναμικό μείγμα έμπειρων
συμβούλων και νέων, ταλαντούχων πτυχιούχων Ελληνικών
πανεπιστημίων, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και πολύ
αποτελεσματικά σημαντικότατα έργα ασφαλείας της Ελληνικής
αγοράς. Σχεδιάζουμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των συμβούλων
της ομάδας μέχρι τα τέλη του οικονομικού μας έτους ”.
“Αλλη μία πολύ σημαντική επένδυση της Oracle στην Ελλάδα, με
πολλαπλά οφέλη για την τοπική αγορά, η οποία αποδεικνύει
αφενός το ταλέντο των Ελλήνων επαγγελματιών Πληροφορικής,
αφετέρου το πόσο επίκαιρη και σημαντική είναι η ασφάλεια ως
τάση για κάθε οργανισμό. Η Oracle παρέχει ήδη τις λύσεις αλλά
και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού αρχιτεκτονικής και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη διαχείρισή της, τοπικά αλλά
και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Οπως το Cloud, έτσι και
η ασφάλεια αποτελεί μία από τις περιοχές-κλειδιά όπου νέες
θέσεις εργασίας δημιουργούνται καθημερινά και με ταχείς
ρυθμούς“, σχολίασε ο Αντώνης Μονοκρούσος, Country Leader,
Oracle Ελλάς & Cluster Leader Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας,
Αλβανίας, Κοσόβου & ΠΓΔΜ.
Δεδομένου του ρυθμού αύξησης των έργων ασφαλείας στην ευρύτερη
περιοχή, το Oracle Consulting αναζητά και θα προσλάβει
επιπλέον 15 συμβούλους για την ενδυνάμωση του Κέντρου. Οι
σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν εξελιγμένες δεξιότητες σε Java,
ενώ οι γνώσεις διαχείρισης Πρόσβασης & Ταυτότητας θα θεωρηθούν

επιπλέον προσόν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις
εργασίας στο Oracle Consulting επισκεφθείτε τη σχετική
ιστοσελίδα (Job category: Consulting, Location: Greece)

Η Oracle μετασχηματίζει την
αγορά λύσεων υποδομής Cloud
Η Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη σειρά λύσεων Infrastructureas-a-Service (IaaS) στον κλάδο, στις οποίες περιλαμβάνονται
«γυμνά» συστήματα server cloud τα οποία είναι 11,5 φορές
ταχύτερα και 20% φθηνότερα από την ταχύτερη ανταγωνιστική
λύση. Οι νέες προσθήκες στο Oracle Cloud Platform δίνουν στους
πελάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα καλύτερα στοιχεία από
περιβάλλοντα multi-tenant και single-tenant και περιλαμβάνουν
τις λύσεις Oracle Bare Metal Cloud Services, Oracle Ravello
Cloud Service, Oracle Container Cloud Service, καθώς και
βελτιώσεις σε υπάρχουσες υπηρεσίες Oracle Cloud.
Παρά το γεγονός ότι τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα του public
cloud γίνονται ολοένα πιο εμφανή, οι οργανισμοί είναι
αντιμέτωποι με πολλούς προβληματισμούς σχετικά με την απόδοση,
την ασφάλεια και τη διαχείριση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
μπορούν απλώς να εγκαταλείψουν όλες τις υφιστάμενες πρακτικές
του IT τους και να μετακινήσουν όλους τους φόρτους εργασίας σε
ένα multi-tenant περιβάλλον cloud. Οι πιο πρόσφατες βελτιώσεις
στο χαρτοφυλάκιο λύσεων IaaS της Oracle βοηθούν τους

οργανισμούς να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του Cloud
διατηρώντας παράλληλα πολλά από τα πλεονεκτήματα που παρέχει
ένα εταιρικό κέντρο δεδομένων.
Οι υπηρεσίες Oracle Bare Metal Cloud αποτελούν μια υψηλής
κλίμακας λύση public cloud και περιλαμβάνουν «γυμνά» συστήματα
server cloud σε ένα πλήρως εικονικοποιημένο περιβάλλον
δικτύου. Οι καινοτόμες υπηρεσίες παρέχουν υψηλής απόδοσης
λειτουργίες βάσης δεδομένων με τη μορφή υπηρεσιών, αποθήκευση
σε μπλοκ δικτύου, αποθήκευση αντικειμένων και συνδεσιμότητα
VPN. Επιπλέον, οι υπηρεσίες Oracle Bare Metal Cloud παρέχουν
ένα ασφαλές, ιδιωτικό και υψηλής απόδοσης Virtual Cloud
Network (VCN) που βασίζεται σε λογισμικό και επιτρέπει στους
πελάτες να αντιμετωπίζουν τις υπηρεσίες Oracle Bare Metal
Cloud ως μια ασφαλή και ελαστική επέκταση του εσωτερικού
δικτύου τους. Επιπλέον, οι υπηρεσίες Oracle Bare Metal Cloud
μεγιστοποιούν το ρυθμό διεκπεραίωσης δικτύου παρέχοντας
απευθείας συνδεσιμότητα ανάμεσα σε κόμβους υπολογιστικών πόρων
και σε αποθηκευτικούς κόμβους.
Η υλοποίηση των υπηρεσιών Oracle Bare Metal Cloud σε μια
περιοχή περιλαμβάνει τρεις εντελώς ανεξάρτητους από σφάλματα
τομείς διαθεσιμότητας, που επιτρέπουν στους πελάτες να
δημιουργούν εφαρμογές υψηλής διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας
στο Cloud. Οι υπηρεσίες Oracle Bare Metal Cloud υποστηρίζουν
την απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα με υπάρχουσες λύσεις Oracle
Cloud Platform, βοηθώντας τους πελάτες να δημιουργούν κρίσιμες
εφαρμογές που αξιοποιούν πλήρως τις διαθέσιμες υπηρεσίες στο
Oracle Cloud.
Οι υπηρεσίες Oracle Bare Metal έχουν βασιστεί στην πιο
σύγχρονη υποδομή κέντρου δεδομένων, δικτύου και server, και
είναι σχεδιασμένες με μια θεμελιωδώς διαφοροποιημένη
προσέγγιση όσον αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Cloud,
δίνοντας στους πελάτες δυνατότητα επιλογής και ευελιξία για τη
μετάβασή τους στο Cloud. Περιλαμβάνουν εξαιρετική πυκνότητα
servers υπολογιστικών συστημάτων, πετυχαίνοντας την καλύτερη

απόδοση στον κλάδο για εταιρικούς φόρτους εργασίας, καθώς και
servers αποθηκευτικών πόρων με τον υψηλότερο αριθμό IOPS και
το μεγαλύτερο εύρος ζώνης που μπορείτε να βρείτε σε
οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη λύση public cloud. Ως αποτέλεσμα,
οι πελάτες της Oracle μπορούν να πετύχουν 10πλάσιο ρυθμό
διεκπεραίωσης και IOPS σε σχέση με την καλύτερη προσφερόμενη
λύση σε ανταγωνιστικά Cloud, και μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή.
Εκτός από την υψηλή απόδοση, χάρη στο ότι δεν υπάρχει
λογισμικό που εκτελείται σε μεμονωμένους υπολογιστές, η Oracle
είναι σε θέση να μειώσει τα πιθανά σημεία κινδύνου και να
πετύχει την καλύτερη εφικτή ασφάλεια για ένα περιβάλλον Cloud.
Επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο το Oracle Cloud Platform, η
Oracle ανακοίνωσε επίσης τη λύση Oracle Ravello Cloud Service,
τη γενική διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Oracle Container Cloud
Service και αρκετές σημαντικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες
λύσεις Oracle IaaS.
Η υπηρεσία Oracle Ravello Cloud είναι η πρώτη υπηρεσία cloud
στον κλάδο η οποία επιτρέπει στους οργανισμούς να εκτελούν
εταιρικούς φόρτους εργασίας VMware και Kernel-based Virtual
Machine (KVM) στο public cloud χωρίς καμία αλλαγή. Με την
υπηρεσία Oracle Ravello Cloud, οι πελάτες μπορούν να εκτελούν
φόρτους VMware εγγενώς στο public cloud χωρίς να απαιτείται
μετατροπή VM, επαναπαραμετροποίηση εφαρμογών ή δικτυακές
αλλαγές. Είναι, επίσης, η πρώτη υπηρεσία στον κλάδο που
επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν πλήρη ευελιξία δικτύωσης
επιπέδου L2 και L3 στο δημόσιο cloud.
Η υπηρεσία Oracle Container Cloud παρέχει στους οργανισμούς
έναν τρόπο συμβατό με Docker για την υλοποίηση χαρτοφυλακίων
εφαρμογών με ένα κλικ. Οι δυνατότητες ενοποίησης μητρώου, ο
συντονισμός εφαρμογών σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και οι
δυνατότητες χρονοπρογραμματισμού εφαρμογών και κλιμάκωσης
υπηρεσιών καθιστούν την υπηρεσία Oracle Container Cloud μια
εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για προγραμματιστές σε περιβάλλον
cloud.

Η Oracle παρουσίασε επίσης το Oracle FastConnect – σε εκδόσεις
Standard και Partner – ώστε να βοηθήσει τους πελάτες να
συνδέσουν αξιόπιστα και με ασφάλεια τα κέντρα δεδομένων τους
με το Cloud. Με την προσθήκη του Oracle FastConnect, η Oracle
προσφέρει τώρα μία από τις καλύτερες επιλογές στον κλάδο για
ευρεία συνδεσιμότητα και ανταλλαγή όγκων κυκλοφορίας
(peering), περιλαμβάνοντας VPN IPsec για εύκολη ρύθμιση, MPLS
για σύνδεση σε υφιστάμενα εταιρικά δίκτυα και Fast Connect για
γρήγορο peering.
Οι λύσεις Oracle Cloud Platform τώρα υποστηρίζουν επίσης τις
υπηρεσίες Oracle MySQL Cloud, Oracle Big Data Cloud και Oracle
Event Hub Cloud, πέρα από την ασυναγώνιστη υποστήριξη για τις
υπάρχουσες λύσεις Platform-as-a-Service (PaaS) της Oracle.
Ο Thomas Kurian, President, Product Development, Oracle,
δήλωσε: «Καθώς ολοένα περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν το
Cloud, θέλουν έναν απλό και ενιαίο τρόπο για να
μετεγκαταστήσουν στο Cloud τις μεγάλες και πολύπλοκες υποδομές
IT που κατέχουν, καθώς και για να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους
ασφάλειας και διαχείρισης που ήδη γνωρίζουν οι ομάδες IT. Οι
πιο πρόσφατες προσθήκες στο Oracle Cloud Platform επιτρέπουν
στους οργανισμούς να συνδέσουν απρόσκοπτα τους υπάρχοντες
πόρους τους στο Oracle Cloud χρησιμοποιώντας το Virtual Cloud
Network (VCN) και να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών
υπολογιστικών συστημάτων, όπως «γυμνά» συστήματα, εικονικές
μηχανές και ενοποιημένα engineered systems σαν να ήταν μέρος
του δικού τους κέντρου δεδομένων.»
Ο Ben Lackey, κύριος εταίρος στην DataStax, δήλωσε: «Στόχος
μας είναι να επιταχύνουμε την ικανότητα των πελατών μας να
χτίζουν cloud εφαρμογές με το DataStax Enterprise (DSE) και
την πλέον βελτιστοποιημένη υποδομή πλατφόρμας Cloud» δήλωσε ο
Matt Rollender, Vice President of cloud, OEM and Channels της
DataStax. “Η υλοποίηση DSE clusters στο Oracle Bare Metal
Cloud ήταν εύκολη και πρόσφερε εντυπωσιακή απόδοση και πολύ
χαμηλά επίπεδα καθυστερήσεων στο χρόνο απόκρισης, το οποίο
αποτελεί απαίτηση πολλών πελατών μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι

με την ενίσχυση της συνεργασίας μας το Oracle Cloud ώστε να
προσφέρουμε μια διανεμημένη λύση βάσης δεδομένων στους πελάτες
μας προκειμένου να χτίσουν έξυπνες και συνολικά
ανταποκρινόμενες εφαρμογές Cloud οι οποίες παρέχουν αξία
πραγματικού χρόνου σε επικές διαστάσεις».
Ο Patrick Sullivan, Managing Partner και Oracle Global
Technology Lead, Accenture, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι
για τα αποτελέσματα που βλέπουμε με το Bare Metal Cloud της
Oracle, όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, στην απόδοση και στην
επεκτασιμότητα. Αυτοί οι παράγοντες βελτιώνουν τη δυνατότητα
που έχουν οι πελάτες μας για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους
στο Cloud.»
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://cloud.oracle.com.

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο
ολοκληρωμένη λύση στον τομέα
της Ανάλυσης δεδομένων στο
Cloud
Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο
δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα
μοντέλα και υπηρεσίες δεδομένων, καθώς και πλατφόρμα,
εφαρμογές και υποδομή

Η Oracle ανακοίνωσε έναν αριθμό καινοτομιών στον τομέα της
ανάλυσης δεδομένων οι οποίες δίνουν στους οργανισμούς μια
ενοποιημένη και ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών Cloud για να
αποκομίσουν αξία από τα δεδομένα τους. Οι νέες υπηρεσίες
Oracle Cloud δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
μετασχηματίσουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο παράγουν
αξιοποιήσιμες πληροφορίες από ανθρώπους, αλγόριθμους,
διαδικασίες και μηχανήματα και να τις μεταβιβάσουν στους
χρήστες τους με εύχρηστες οπτικοποιήσεις, δημιουργικές
περιγραφές και προγνωστικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας
εξειδικευμένα μοντέλα και μεθόδους προσαρμοζόμενης εκμάθησης.
Το Oracle Analytics Cloud, η μοναδική ολοκληρωμένη λύση στον
κλάδο για ανάλυση επιχειρηματικών πληροφοριών , περιλαμβάνει
μια υψηλής απόδοσης υποδομή αναλυτικής επεξεργασίας υπό
κλίμακα. Επίσης, μια ευρεία σουίτα εργαλείων για προετοιμασία
των δεδομένων, εντοπισμό, οπτικοποίηση και συνεργασία, μια
προδιαμορφωμένη σουίτα με μοντέλα μηχανικής εκμάθησης για
συγκεκριμένους τομείς, έτοιμους κύριους δείκτες απόδοσης (KPI)
της ανάλυσης με βάση βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργία της
επιχείρησής σας, καθώς και καλά οργανωμένα σετ δημόσιων
δεδομένων μεγάλης κλίμακας σχεδιασμένα για εργαλεία ανάλυσης.
Ο Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information
Management, IDC, δήλωσε: «Οι υλοποιήσεις λογισμικού ανάλυσης
επιχειρηματικών πληροφοριών σε περιβάλλοντα public Cloud
βρίσκονται ακόμα σε σχετικά πρώιμα στάδια υιοθέτησης. Ωστόσο,
η αγορά για υλοποιήσεις Cloud αναμένεται να αναπτυχθεί με
ρυθμό πενταπλάσιο από ό,τι σε περιβάλλοντα on premises και με
άλλες μεθόδους υλοποίησης. Το Oracle Analytics Cloud υιοθετεί
την αναδυόμενη υβριδική αρχιτεκτονική διαχείρισης και ανάλυσης
δεδομένων, παρέχει self-service πρόσβαση σε δεδομένα και
ανάλυση και θα ενσωματώσει γνωστικές λειτουργίες/τεχνητή
νοημοσύνη (AI). Αυτές οι δυνατότητες φέρνουν την εταιρεία σε
ιδανική θέση για να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία της
αγοράς.»
Η Oracle είναι η μοναδική εταιρεία που ενοποιεί όλα τα

στοιχεία μια σύγχρονη υποδομής ανάλυσης δεδομένων, στα οποία
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Υψηλής απόδοσης υποδομή για ανάλυση δεδομένων υπό κλίμακα
Η Oracle παρέχει ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών υποδομής με
ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και ευέλικτη επεκτασιμότητα, που είναι
σχεδιασμένες για επεξεργασία ανάλυσης επί δεδομένων διάφορων
τύπων, μορφών και ταχυτήτων:
Υποδομή: υπεραποτελεσματική υποδομή υπολογισμού και
αποθήκευσης τμημάτων και αντικειμένων σε περιβάλλον
Cloud, που προσφέρει την καλύτερη απόδοση και
επεκτασιμότητα για αναλυτική επεξεργασία.
Ευέλικτη πλατφόρμα εργαλείων ανάλυσης: η ευελιξία χρήσης
Hadoop, Spark και ροών δεδομένων με χρήση Kafka
επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν ευέλικτα clusters
για επεξεργασία δεδομένων με MapReduce και Spark.
Ευέλικτη αποθήκευση δεδομένων: περιλαμβάνει υψηλής
απόδοσης αποθήκευση αντικειμένων, HDFS, Oracle Database
και μηχανές κλειδιού-τιμής/NoSQL.
Έξυπνες επιλογές για απορρόφηση δεδομένων: περιλαμβάνει
ροές για υψηλής ταχύτητας δεδομένα πραγματικού χρόνου
και συμβάντων, καθώς και για αναπαραγωγή μεγάλων όγκων
δεδομένων μεταξύ διαφόρων προελεύσεων.
Πανίσχυρες δυνατότητες για προετοιμασία δεδομένων, εντοπισμό,
οπτικοποίηση και συνεργασία
Με βάση την υψηλής απόδοσης υποδομή ανάλυσης, η Oracle παρέχει
μια πλήρη σουίτα εργαλείων με τα οποία κάθε χρήστης στην
επιχείρηση μπορεί να παράγει αξιοποιήσιμες πληροφορίες και να
τις μοιράζεται:
Προετοιμασία δεδομένων για απορρόφηση, δημιουργία προφίλ
και εκκαθάριση με χρήση μιας ποικιλίας αλγόριθμων.
Η ροή δεδομένων επιτρέπει στους συντονιστές δεδομένων να
προετοιμάζουν, να μετασχηματίζουν και να συγκεντρώνουν
δεδομένα και, έπειτα, να εκτελούν μοντέλα μηχανικής

εκμάθησης υπό κλίμακα.
Ο εντοπισμός δεδομένων διευκολύνει τους ειδικούς σε
επιμέρους θέματα να συνεργάζονται με ομάδες που
δραστηριοποιούνται στην επιστήμη των δεδομένων,
αναμιγνύοντας έξυπνη ανάλυση υπό κλίμακα, μηχανική
εκμάθηση και στατιστική μοντελοποίηση.
Η οπτικοποίηση δεδομένων δίνει σε όλους τη δυνατότητα να
οπτικοποιούν οποιαδήποτε στοιχεία και να αντλούν
αξιοποιήσιμες πληροφορίες σε οποιαδήποτε συσκευή, σε
περιβάλλον on premises ή στο cloud.
Τα περιβάλλοντα διεπαφής που βασίζονται στα δεδομένα
επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να
επεκτείνουν, να προσαρμόζουν και να ενσωματώνουν
εμπλουτισμένες εμπειρίες ανάλυσης στη ροή των εφαρμογών
τους.
Προδιαμορφωμένα μοντέλα ανάλυσης και μηχανικής εκμάθησης
Η διάδοση της ευφυΐας σε όλο το εύρος της εταιρείας απαιτεί να
γνωρίζουμε τους σωστούς δείκτες μέτρησης και να έχουμε
καθοδήγηση για να κατανοήσουμε αυτούς τους δείκτες μέτρησης σε
κάθε διάσταση της επιχείρησης. Σε αντίθεση με άλλους
προμηθευτές που παρέχουν πλατφόρμες χωρίς δεδομένα ή
εξειδίκευση, ή παρέχουν μόνο μια λύση τεχνητής νοημοσύνης, η
Oracle παρέχει δεδομένα, ευφυΐα και εξειδίκευση μαζί. Εδώ
περιλαμβάνεται αναλυτική εξειδίκευση ισοδύναμη με εκατοντάδες
ανθρωπο-έτη, προσαρμοσμένη σε πολλαπλούς κλάδους και
επιχειρηματικές λειτουργίες, ενσωματωμένη σε βασικές εφαρμογές
και επεκτάσιμη μέσω μιας πλατφόρμας ανάλυσης που βασίζεται στο
cloud:
Περισσότεροι από 8.000 κύριοι δείκτες απόδοσης (KPI) με
βάση βέλτιστες πρακτικές για ρόλους σε διάφορες
επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως πωλήσεις, marketing,
εξυπηρέτηση, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό και
εφοδιαστική αλυσίδα.
Βελτιστοποιημένες λύσεις με προδιαμορφωμένα εργαλεία
ανάλυσης για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο λύσεων για

συγκεκριμένους κλάδους, όπως τηλεπικοινωνίες, κατασκευές
και
τεχνολογία,
εκπαίδευση,
χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, επιστήμες υγείας, φιλοξενία και εστίαση,
βιομηχανία, λιανικό εμπόριο και επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας.
Έξυπνες εφαρμογές που προσαρμόζονται με βάση
προδιαμορφωμένους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και
τεχνητής νοημοσύνης, για να δίνουν έξυπνες προβλέψεις
και συστάσεις.
Εξειδικευμένες κλαδικές εφαρμογές για τομείς όπως
παρακολούθηση παγίων, παρακολούθηση βιομηχανικής
παραγωγής και συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας,
διαχείριση στόλου και συνδεδεμένοι εργαζόμενοι.
Κοινότητα συνεργασίας Oracle Cloud όπου οι χρήστες
μπορούν να μοιράζονται εργαλεία και εξειδίκευση ανάλυσης
ανταλλάσσοντας μοντέλα δεδομένων,
εκμάθησης και αλγόριθμους.

λύσεις

μηχανικής

Προδιαμορφωμένα καλά οργανωμένα σετ δεδομένων για ενίσχυση της
ανάλυσης
Για πιο αποδοτικό marketing, πωλήσεις, e-commerce και
εξυπηρέτηση πελατών, η Oracle προσφέρει επίσης προδιαμορφωμένα
καλά
οργανωμένα
σετ
δεδομένα
για
ενίσχυση
της
αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών και
περισσότερο στοχευμένη ανάλυση.
Oracle Data Cloud: η μεγαλύτερη αγορά δεδομένων
παγκοσμίως, συγκεντρώνει και κανονικοποιεί έξυπνα τα
δεδομένα μέσα από περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια
διεθνή προφίλ καταναλωτών, με πάνω από 45.000
διαφορετικές διαστάσεις από 1.500 παρόχους. Αυτή η
πρωτοποριακή αγορά δεδομένων παρέχει στις εταιρείες εις
βάθος πληροφόρηση για τους πελάτες και τους δυνητικούς
πελάτες τους και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από μια
σουίτα προσαρμοζόμενων έξυπνων εφαρμογών με βάση μοντέλα
εις βάθος εκμάθησης που λειτουργούν σε επίπεδο web, ώστε
να μάθουν για τους χρήστες και τις συμπεριφορές τους.

Ο Thomas Kurian, President, Product Development, Oracle,
δήλωσε: «Ο ανταγωνισμός στο cloud αλλάζει. Οι οικονομικά
προσιτοί πόροι υπολογιστικών και αποθηκευτικών συστημάτων
είναι σημαντικοί, αλλά αυτό που αλλάζει τους όρους του
παιχνιδιού είναι η δημιουργία επιχειρηματικής αξίας μέσω της
καλύτερης διορατικότητας. Μόνο η Oracle συνδέει όλα τα
δεδομένα, τις τεχνολογίες και την εξειδίκευση ώστε να
προσφέρει αυτήν την αξία στους πελάτες μας. Τόσο απλά.»

Η
Oracle
παρουσιάζει
τη
στρατηγική
της
για
την
επόμενη γενιά Cloud: Έξυπνες
εφαρμογές
Η Oracle εμπλουτίζει το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο Cloud του κλάδου
με νέες
υπηρεσίες Cloud SaaS και βελτιώσεις
Ενισχύοντας τη θέση της ως ο κορυφαίος προμηθευτής εφαρμογών
Cloud στον κλάδο, η Oracle παρουσίασε τη στρατηγική της για
την επόμενη γενιά λύσεων Cloud στην πλατφόρμα Software as a
Service (SaaS), που συνδυάζουν δεδομένα τρίτων με ανάλυση σε
πραγματικό χρόνο και στοιχεία συμπεριφορών, για να
δημιουργήσουν εφαρμογές Cloud οι οποίες μπορούν να
προσαρμόζονται και να μαθαίνουν. Το αποτέλεσμα: έξυπνες
εφαρμογές Cloud που παρέχουν αυτομάτως εξατομικευμένες

προτεινόμενες ενέργειες και οργανώνουν τις εργασίες των
χρηστών της επιχείρησης, σε τομείς όπως το ανθρώπινο δυναμικό
ή τα χρηματοοικονομικά.
Υπό την ονομασία Adaptive Intelligent Applications, αυτή η νέα
γενιά λύσεων Cloud βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται
στο Oracle Data Cloud, που αποτελεί μια συλλογή περισσότερων
από 5 δισεκατομμύρια προφίλ καταναλωτών και επιχειρήσεων, με
πάνω από 45.000 χαρακτηριστικά (attributes). Όταν
ενεργοποιηθούν, αυτές οι νέες Adaptive Intelligent
Applications χρησιμοποιούν τα δεδομένα επιπέδου web της Oracle
και εφαρμόζουν εξελιγμένες επιστημονικές μεθόδους για να
μάθουν και να απορροφήσουν δεδομένα σχετικά με τους χρήστες
ενός οργανισμού και τις συμπεριφορές τους, ώστε να δώσουν
στοχευμένες πληροφορίες σε πελάτες και εργαζόμενους. Τα
στοιχεία από αυτές τις μεθόδους εις βάθος ανάλυσης χτίζουν μια
γνωσιακή βάση η οποία βοηθάει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων
των οργανισμών.
Ο R “Ray” Wang, επικεφαλής αναλυτής της Constellation
Research, δήλωσε: «Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία αξιοποίησης
των ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από εφαρμογές
και εργαλεία ανάλυσης μηχανικής εκμάθησης. Ο μεγάλος όγκος
δεδομένων της Oracle, η υψηλή εμπειρία της στην επιστήμη των
δεδομένων, η τεράστια υπολογιστική ισχύς, η εξειδίκευση στον
κλάδο και στους τομείς, καθώς και το εύρος των εφαρμογών την
φέρνουν στην ιδανική θέση για να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον
γρήγορα αναπτυσσόμενο χώρο.»
Ο Steve Miranda, Executive Vice President, Applications
Development, Oracle, δήλωσε: «Τα δεδομένα μιας εταιρείας
αποτελούν το πιο πολύτιμο όπλο της. Για να παραμείνουν
ανταγωνιστικές σήμερα, οι εταιρείες πρέπει να έχουν πρόσβαση
σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα τους ώστε να κάνουν έξυπνες
προβλέψεις και να αναπτυχθούν. Οι Oracle Adaptive Intelligent
Applications αξιοποιούν ανώνυμες πληροφορίες από το εκτενές
μας Data Cloud ώστε να βελτιστοποιηθεί η υφιστάμενη
λειτουργικότητα των εφαρμογών Cloud. Όταν αυτό συνδυαστεί με

τα δεδομένα μιας εταιρείας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε
κορυφαίες προσαρμοσμένες αξιοποιήσιμες πληροφορίες που θα
βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής απόδοσης.»
Οι Oracle Adaptive Intelligent Applications έχουν άμεσα οφέλη
για τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων, καθώς τις τροφοδοτούν με
αξιοποιήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες και στοιχεία για
τους πελάτες, ώστε να λαμβάνουν καλύτερα μελετημένες
αποφάσεις:
Τα στελέχη των Χρηματοοικονομικών μπορούν να
διαπραγματευτούν γρήγορα καλύτερους όρους συνεργασίας με
προμηθευτές, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν για τη
βελτιστοποίηση των αναγκών σε ταμειακές ροές και
εξισορροπούν τα κόστη – ειδικά σε κρίσιμα οικονομικά
γεγονότα όπως το τέλος ενός τριμήνου ή για έναν υψηλό
όγκο πληρωτέων.
Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του τμήματος Ανθρώπινου
δυναμικού μπορούν να εντοπίζουν αυτόματα τους καλύτερους
υποψηφίους στο συντομότερο χρόνο και οι διευθυντές HR
μπορούν να δημιουργούν περιγραφές εργασιών που θα
βοηθήσουν τους υποψηφίους να βρουν πιο αποτελεσματικά
τις καλύτερες και πιο κατάλληλες θέσεις.
Οι διευθυντές του Marketing και του εμπορικού τμήματος
μπορούν να πετύχουν αύξηση πωλήσεων, επαναλαμβανόμενες
αγορές και, εν τέλει, περισσότερα έσοδα, με έξυπνες,
συναφείς προσφορές και προτεινόμενες ενέργειες για
συγκεκριμένους καταναλωτές.
Οι διευθυντές Εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να βρίσκουν
αυτόματα τις καλύτερες επιλογές για τη διανομή αγαθών σε
όλο τον κόσμο, βελτιστοποιώντας τα κόστη και τις τιμές
για τους αγοραστές και τους μεταφορείς ώστε να πετύχουν
τρόπους μεταφοράς με την καλύτερη δυνατή αξία για τις
εταιρικές αποστολές.
Ο Dave Schubmehl, Research Director, Cognitive Systems and
Content Analytics, IDC, δήλωσε: «Στο άμεσο μέλλον, κάθε
εταιρική εφαρμογή θα είναι μια έξυπνη εφαρμογή η οποία θα

μπορεί να μαθαίνει από τις αλληλεπιδράσεις με τα δεδομένα μιας
εταιρείας. Οι νέες έξυπνες, προσαρμοζόμενες λύσεις της Oracle
επεκτείνουν ακόμα περισσότερο την αξία μιας τέτοιας ευκαιρίας.
Ξεχωρίζουν από τις άλλες καθώς επιτρέπουν στις έξυπνες
εφαρμογές να μαθαίνουν από δισεκατομμύρια ανώνυμα προφίλ
καταναλωτών και επιχειρήσεων που διατίθενται από την Oracle.»
Βασισμένη στην κορυφαία σουίτα Cloud Applications, η Oracle
επέκτεινε ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο SaaS με πρόσθετες
νέες εφαρμογές Cloud και βελτιώσεις που καλύπτουν τους τομείς
των πωλήσεων, του marketing, των χρηματοοικονομικών, των
ανθρώπινων πόρων και άλλων τομέων των επιχειρήσεων. Ορισμένες
από τις νέες λύσεις περιλαμβάνουν:
Oracle Engagement Cloud, μέρος του χαρτοφυλακίου Oracle
Customer Experience Cloud: είναι μια νέα λύση που
συνδυάζει τη λειτουργικότητα της Oracle στις πωλήσεις
και την εξυπηρέτηση, παρέχοντας ένα μοναδικό συνδυασμό
αυτοματοποίησης πωλήσεων, διαχείρισης αιτημάτων
εξυπηρέτησης, διαχείρισης γνώσεων και υπηρεσιών selfservice πελατών. Το Oracle Engagement Cloud επιτρέπει
στους εργαζόμενους των οργανισμών να παρέχουν υπηρεσίες
πωλήσεων και εξυπηρέτησης από μια ενιαία οθόνη,
δημιουργώντας μια κεντρική εμπειρία πελάτη. Το Oracle
Engagement Cloud συνεισφέρει στη βελτίωση της
ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών, ενώ ταυτόχρονα
αυξάνει τις ευκαιρίες για συμπληρωματικές πωλήσεις,
ειδικά για οργανισμούς που λειτουργούν με υψηλής αξίας
επαφές με τους πελάτες σε προσωπικό επίπεδο, όπως
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, αντιπρόσωποι
πωλήσεων μεγάλων εταιρειών ή διευθυντές που χρειάζονται
πρόσβαση σε αιτήματα εξυπηρέτησης, σε κλάδους όπως
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υψηλή τεχνολογία και
μεταποιητική βιομηχανία, καταναλωτικά αγαθά και
τηλεπικοινωνίες.
Oracle Financial Consolidation and Close (FCCS) Cloud,
μέρος του χαρτοφυλακίου του Oracle’s Enterprise

Performance Management Cloud: επιτρέπει στους
Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) οργανισμών κάθε μεγέθους
να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο, να εξασφαλίσουν
διαφάνεια και να πετύχουν ακριβή αποτελέσματα για το
κλείσιμο. Με δυνατότητα υλοποίησης μέσα σε μερικές
εβδομάδες, το Oracle FCCS παρέχει στους CFO τη
λειτουργική ευελιξία που χρειάζονται ώστε να
επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τα οικονομικά τους
αποτελέσματα
σε
εσωτερικούς
και
εξωτερικούς
ενδιαφερόμενους, να ενοποιήσουν γρήγορα τα λειτουργικά
αποτελέσματα μιας εξαγορασμένης επιχείρησης για
διασφάλιση συμμόρφωσης, καθώς και για να επεκταθούν
παγκοσμίως χωρίς την ανάγκη για εκ νέου υλοποίηση
βασικών χρηματοοικονομικών διαδικασιών ή συστημάτων.
Oracle Revenue Management Cloud, μέρος του Oracle
Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud: βελτιώνει την
ορατότητα επί της κατάστασης και της αξίας των
συμβάσεων, εξασφαλίζει συμμόρφωση στην αναγνώριση εσόδων
και δημιουργεί παραμετροποιήσιμες και ελέγξιμες
καταχωρίσεις εσόδων. Η λύση επιτρέπει στις εταιρείες να
εφαρμόσουν τις βασικές αρχές του προτύπου ASC 606/IFRS
15, επιταχύνοντας τη μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα.
Οι νέες βελτιώσεις του Oracle ERP Cloud παρέχουν νέα
υποστήριξη στους Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) και τους
οργανισμούς τους, με πρότυπα αναγνώρισης εσόδων και
δυνατότητες λογιστικής παρακολούθησης πολλαπλών
περιόδων. Ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τα μέσα
ελέγχου, το Oracle ERP Cloud επιτρέπει επίσης στους
οργανισμούς να αναπτυχθούν παγκοσμίως, με δυνατότητες
για πολλαπλές γλώσσες, πολλαπλές γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές (GAAP), πολλαπλά νομίσματα και
επεκτάσεις τοπικής προσαρμογής που μπορούν να
μετασχηματίσουν τη χρηματοοικονομική διεύθυνση. Ως η πιο
ολοκληρωμένη, σύγχρονη και δοκιμασμένη λύση ERP Cloud,
το Oracle ERP Cloud έχει μια γρήγορα αναπτυσσόμενη
πελατειακή βάση με ισχυρή ανταπόκριση στο δημόσιο τομέα

και τους περιφερειακούς και κεντρικούς κρατικούς φορείς.
Oracle Student Cloud: η νέα λύση Oracle CX for Higher
Education χρησιμοποιεί την εύχρηστη τεχνολογία της
Oracle για φορητές συσκευές για να βοηθήσει τους
υπεύθυνους προσλήψεων να ενισχύσουν το κανάλι των
υποψηφίων τους, στοχοποιώντας και αξιολογώντας τους πιο
κατάλληλους υποψήφιους μέσα από δυνατότητες κοινωνικής
δικτύωσης, email και SMS CRM. Τα ενσωματωμένα εργαλεία
ανάλυσης του Oracle Student Recruiting Cloud βοηθούν
επίσης στη βελτίωση των προβλέψεων και της
παρακολούθησης και βελτιστοποιούν τις επιδόσεις των
υπεύθυνων προσλήψεων στους τομείς τους. Το Student
Management Cloud είναι η πρώτη εφαρμογή της Oracle για
συστήματα πληροφοριών σπουδαστών (SIS) στο Cloud.
Παρέχει ένα σχέδιο διαχείρισης των σπουδαστών και το
υπόβαθρο για μη παραδοσιακές πανεπιστημιακές λειτουργίες
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα SIS επόμενης γενιάς, που
υποστηρίζει αλλαγή ακαδημαϊκών μοντέλων μέσω της
διαχείρισης
πολύπλοκων
ακαδημαϊκών
δομών,
εξατομικευμένης εκμάθησης, έγκαιρης πληροφόρησης και
πρόσβασης σε πολιτικές BYOD.
Oracle Human Capital Management Cloud: η πιο πρόσφατη
έκδοσή του παρέχει λύσεις για τη διαχείριση πολύπλοκων
εργατικών κανόνων και συμβατικών όρων που επιτρέπουν
στους πελάτες να ορίζουν κανόνες καταλληλότητας για
βασικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού και κριτήρια
για παροχές, απουσίες, διαχείριση χρόνου, εργασιακά
θέματα και μισθοδοσία. Η Oracle βοηθάει επίσης στην
ύπαρξη ενός πρόσθετου επιπέδου ελέγχου, η διαχείριση του
οποίου μπορεί να γίνεται εύκολα στο Cloud. Οι επιπλέον
γενικές και κλαδικές επεκτάσεις για την ανώτερη
εκπαίδευση, το λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές, το
δημόσιο τομέα και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών,
επίσης διευκολύνουν τους πολυεθνικούς οργανισμούς στην
υλοποίηση και παραμετροποίηση των λύσεων με εκτεταμένες

τοπικές προσαρμογές για 99 χώρες.
Oracle Internet of Things Cloud: συλλέγει δεδομένα και
εκτελεί αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες από
τμήματα της επιχείρησης, όπως διευθυντές παραγωγικών
μονάδων, μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο
τον ποιοτικό έλεγχο, να ενημερώνονται έγκαιρα για τις
ανάγκες προληπτικής συντήρησης, να βελτιώνουν την
ασφάλεια των εργαζομένων και του εξοπλισμού, και να
βελτιστοποιούν την απόδοση μέσω των εφαρμογών του Oracle
IoT Cloud.
Oracle Supply Chain Management Cloud: με τις ενημερώσεις
του, επιτυγχάνεται αυξημένη ευελιξία, μειωμένα κόστη και
βελτιωμένη απόδοση και ορατότητα σε κάθε τομέα της
επιχείρησης. Αυτό το ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιτρέπει
στους προοδευτικούς οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν τις
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες τους από τη μορφοποίηση
της ιδέας μέχρι τη σχεδίαση, την αποτύπωση παραγγελιών,
την παραγωγή και τον προγραμματισμό, τις αποστολές και
τα logistics. Χάρη στις επιπλέον αξιοποιήσιμες
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσα από δυνατότητες
όπως το Internet of Things και το Oracle Data Cloud, η
Oracle φέρνει στην αγορά μια λύση για την Έξυπνη
εφοδιαστική αλυσίδα.

Ξεκίνησε το Oracle OpenWorld
2016 και παρέχει την απόλυτη
εμπειρία Cloud
Η Oracle υποδέχεται χιλιάδες πελάτες, εκατοντάδες συνεργάτες
και εκατομμύρια εικονικούς συμμετέχοντες από περισσότερες από
141 χώρες στο Oracle OpenWorld 2016, την απόλυτη εμπειρία
cloud , που διοργανώνεται φέτος 18 – 22 Σεπτεμβρίου και φέρνει
σε επαφή κορυφαίους ειδικούς τεχνολογίας, πρόσωπα με ηγετική
θέση παγκοσμίως και φορείς καινοτομίας, για να ανταλλάξουν
ιδέες σχετικά με το μέλλον της τεχνολογίας και την επίπτωσή
της στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Στην
εκδήλωση πρωτοστατούν δυναμικοί οραματιστές, από λαμπρούς
εκπροσώπους της καινοτόμου σκέψης, όπως ο διακεκριμένος
συγγραφέας και εκπαιδευτικός Adam Grant, μέχρι πασίγνωστους
οικονομολόγους, όπως ο Mark Zandi της Moody’s, καθώς και οι
αναλυτές βασικών πολιτικών στρατηγικών Stephanie Cutter και
Mike Murphy.
Χθες το βράδυ, ο Larry Ellison, Executive Chairman of the
Board και Chief Technology Officer της Oracle, στην πρώτη
κεντρική του ομιλία αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι
καινοτομίες της Oracle μεταμορφώνουν το εταιρικό cloud και
παρουσίασε τα κύρια σημεία του οράματός του για το μέλλον της
Πληροφορικής. Καθ’ όλη την εβδομάδα, ο Ellison, οι CEO της
Oracle Safra Catz και Mark Hurd και ο Thomas Kurian, President
of Product Development της Oracle, θα συμμετέχουν σε
συζητήσεις σχετικά με τα πιο κρίσιμα σημερινά θέματα, μαζί με
μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα στους τομείς της τεχνολογίας
και των επιχειρήσεων.
Η Judy Sim, Oracle Chief Marketing Officer, δήλωσε: «Το Oracle
OpenWorld 2016 εστιάζεται στην επιτυχία των πελατών μας. Η
προσέγγιση που εφαρμόζουμε υπαγορεύει πάντοτε να βάζουμε τους
συμμετέχοντες σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζουμε

ότι κάθε στοιχείο του συνεδρίου προσφέρει εκμάθηση, ενισχύει
τη δικτύωση, προωθεί την καινοτομία και συνενώνει τους πελάτες
και τους συνεργάτες μας.»
Για να μάθετε και να εξερευνήσετε:
Συνεδρίες: μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2.240
συνεδρίες τις οποίες παρουσιάζουν 2.054 ομιλητές από
εταιρείες πελατών και συνεργατών, 400 επιδείξεις από την
Oracle, καθώς και εκατοντάδες εκθέσεις από συνεργάτες
και πελάτες.
Βασικές παρουσιάσεις Oracle:
Κυριακή, 5 μμ PST – Ο Larry Ellison, Executive
Chairman και Chief Technology Officer της Oracle,
άνοιξε τις συζητήσεις με το μέλλον του Oracle
Cloud.
Δευτέρα, 9:15 πμ. PST – Ο Mark Hurd, CEO της
Oracle, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει
το μέλλον της τεχνολογίας και τον κόσμο του αύριο,
και συζητά με ηγετικά στελέχη από κορυφαίες
εταιρείες-πελάτες της Oracle, όπως η Joanna
Fielding, Chief Financial Officer της HSBC
Technology and Services και ο Patrick Benson,
Chief Information Officer της ClubCorp
Τρίτη, 8:30 πμ. PST – Ο Thomas Kurian, President of
Product Development της Oracle, παρουσιάζει τις
πρόσφατες καινοτομίες των λύσεων της Oracle όσον αφορά
στην υποδομή, τις πλατφόρμες, τις εφαρμογές και τα
δεδομένα.
Τρίτη, 1:30 μμ. PST – Ο Larry Ellison επιστρέφει στην
κύρια αίθουσα για να μιλήσει για το μέλλον των λύσεων
cloud όσον αφορά στη βάση δεδομένων και στην υποδομή.
Τετάρτη, 9:15 πμ. PST – Ο John Fowler, Executive Vice
President, Oracle Systems, συντονίζει μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα συνεδρία σχετικά με τις πλατφόρμες βάσης
δεδομένων του μέλλοντος, στην οποία συμμετέχουν οι Juan

Loaiza, Senior Vice President, Oracle Systems
Technology, και ο David Donatelli, Oracle Executive Vice
President.
Βασικές παρουσιάσεις από Συνεργάτες της Oracle:
Κυριακή, 5:15 μμ. – 6:00 μμ. PST – Η Diane Bryant,
Executive Vice President και General Manager, Data
Center Group της Intel, περιγράφει τις
τεχνολογικές καινοτομίες που δημιουργεί η Intel, η
Oracle και οι συνεργάτες της Oracle για να φέρουν
στην αγορά το επόμενο κύμα επιχειρηματικών
ευκαιριών.
Τρίτη, 8:30 πμ. – 9:15 πμ PST – Ο Bhanu Murthy
B.M., President και Chief Operating Officer της
Wipro, περιγράφει σε γενικές γραμμές τον τρόπο με
τον οποίο οι εταιρείες που βασίζονται στο cloud
δημιουργούν αξία και κερδίζουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή οικονομία.
Τρίτη, 1:30 μμ. – 2:15 μμ PST – Ο Dr. Vishal
Sikka, Chief Executive Officer, Infosys,
παρουσιάζει τις σκέψεις του για το πώς μπορούν οι
ηγέτες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την
τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν την ευελιξία
και να δημιουργήσουν νέους τύπους αξίας για τις
εταιρείες και τους μετόχους τους.
Oracle Leader’s Circle: Μάθετε από τους κορυφαίους
εκπαιδευτικούς, οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες
και ανθρώπους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση απόψεων στον
κλάδο, σε αυτό το συναρπαστικό διήμερο πρόγραμμα για
στελέχη, που συντονίζουν οι CEO της Oracle Safra Catz
και Mark Hurd.
Inclusive Leadership Summit: Ενημερωθείτε από στελέχη
και ανθρώπους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση απόψεων στον
κλάδο για φλέγοντα σημερινά θέματα. Συμμετέχει η Billie
Jean King, πρωτοπόρος σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης,
που μοιράζεται προσωπικές απόψεις σχετικά με το πώς η
Ηγεσία της Συμπερίληψης (Inclusive Leadership) ενισχύει

το βαθμό εμπλοκής των εργαζόμενων και αυξάνει την
καινοτομία.
Collective Learning Pilot: Διαδραστικές συνεδρίες που
έχουν επανασχεδιαστεί από το Project Zero του Harvard
Graduate School of Education, στο οποίο χρησιμοποιείται
η συζήτηση, οι προσωπικές εμπειρίες και η κοινοποίηση
πληροφοριών για να επιλυθούν σε περιβάλλον κοινότητας οι
επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
συμμετέχοντες.
Design Realization Garage του Oracle Education
Foundation: Αναδείξτε τη δημιουργικότητά σας μέσα από
πρακτικές συνεδρίες συντονιζόμενες από σπουδαστές και
παρακολουθήστε σπουδαστές του Design Tech High School
(d.tech) να επιδεικνύουν πρωτότυπα τεχνολογίας που έχουν
δημιουργήσει στα εργαστήρια του Oracle Education
Foundation.
Για να υποστηρίξετε την κοινότητα και το περιβάλλον:
Βιωσιμότητα και προσφορά: Μια νέα οπτική γωνία πάνω στα
τρόφιμα και τα ποτά, απολαμβάνοντας, παράλληλα, τοπικές,
οργανικές, υγιεινές διατροφικές επιλογές. Το 80% των
τροφίμων στο Oracle OpenWorld προέρχεται από βιώσιμες
μεθόδους παραγωγής και προετοιμάζεται σε μια ακτίνα
μικρότερη των 160 χιλιομέτρων από τη Howard Street. Καθ’
όλη την εβδομάδα της εκδήλωσης, η Oracle θα δωρίσει
7.275 γεύματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα του Σαν
Φρανσίσκο.
Plant a Billion Trees: Μάθετε πώς ο οργανισμός The
Nature Conservancy και η Oracle σώζουν δάση μέσα από
δωρεές για το φύτεμα δέντρων στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και
την Κίνα, τα οποία θα κατακρατήσουν 290 χιλιάδες
μετρικούς τόνους άνθρακα. Η Oracle θα δωρίσει 1 εκατ.
δολάρια μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
JavaOne4Kids: Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα
πρωτοποριακό παιδικό εργαστήριο που οργανώνεται από το
Oracle Academy και θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά

συντακτών κώδικα και προγραμματιστών.
Εκπαίδευση: Μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις
πολλές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου. Μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση της Oracle για την
εκπαίδευση, αξίας 4 εκατ. δολαρίων ετησίως, και τη
θετική της επίπτωση σε περισσότερους από 3 εκατ.
σπουδαστές σε 110 χώρες κάθε χρόνο, μέσω των Oracle
Academy, Oracle Giving και Oracle Education Foundation.

Για να συνδεθείτε και να παίξετε:
ORACLE TEAM USA: Συναντήστε τους πρωταθλητές ιστιοπλόους
του America’s Cup στο Oracle Cloud Plaza της Howard
Street και μάθετε πώς η τεχνολογία της Oracle βοηθάει
την ομάδα να υπερασπιστεί για δεύτερη φορά τον τίτλο της
στο 35ο America’s Cup στις Βερμούδες.
Το Café της Howard: Κρατήστε θέσεις για συναντήσεις,
χαλάρωση, δικτύωση και περισυλλογή.
Συναυλίες: Δείτε την Gwen Stefani και τον Sting,
καλλιτέχνες με κορυφαίες πωλήσεις, και γιορτάστε μαζί με
πελάτες και συνεργάτες της Oracle στο Appreciation event
της Oracle στο AT&T Park. Δείτε, επίσης, το συγκρότημα
των American Authors να ανοίγουν την εβδομάδα του Oracle
OpenWorld σε μια ειδική εμφάνιση – υποδοχή στο Oracle
Cloud Plaza της Howard Street.
Μετά από το Oracle OpenWorld, θα ξεκινήσει η σειρά εκδηλώσεων
Oracle Cloud Days διάρκειας 3 μηνών σε 60 πόλεις, όπου θα
παρουσιαστούν οι δυνατότητες της καινοτομίας που βασίζεται στα
δεδομένα και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σχετικές Ιστοσελίδες
Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τις βασικές παρουσιάσεις από
το Oracle OpenWorld

Κατεβάστε τις εφαρμογές Oracle OpenWorld και JavaOne για
φορητές συσκευές
Κάντε Like στο Oracle OpenWorld στο Facebook
Ακολουθήστε το @OracleOpenWorld στο Twitter και
χρησιμοποιήστε το #oow16

