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Η Μedisyn μεταβαίνει  
σε υποδομές private cloud

Η Πληροφορική έχει κομβικό ρόλο στo 
Συνεταιρισμό Εργαστηριακών Ιατρών 
Μedisyn, καθώς πρόκειται για μια πλήρως 
αυτοματοποιημένη αλυσίδα παραγωγής, 

ικανή να χειρίζεται χιλιάδες δείγματα κάθε μέρα. Εκτός των βασικών διεργασιών 
του διαγνωστικού εξοπλισμού, η Πληροφορική πλαισιώνει τη λειτουργία των 
περισσοτέρων συστημάτων του Συνεταιρισμού στο σύνολο τους, από το CRM 
με τεχνολογίες CTI (Computer Telephony Integration), μέχρι τα ΒΙ εργαλεία 
του λογιστηρίου και της διοίκησης, όπου χρησιμοποιείται λύση της Entersoft. 
«Ως τμήμα που υποστηρίζει τις λειτουργίες και διαδικασίες των χρηστών μας, 
στόχος μας είναι να παρέχουμε εργαλεία που να τους επιτρέπουν να εκτελούν 
τις καθημερινές τους εργασίες γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά» δηλώνει 
στο NetFAX ο Θεόδωρος Τσούκας, IT Director της Medisyn. Ένα από τα πιο 
πρόσφατα IT projects στο πλαίσιο αυτό ήταν μια πλατφόρμα online survey, 
η οποία αναπτύχθηκε εσωτερικά με open source εργαλεία, «χρήσιμη για τη 
μέτρηση της ικανοποίησης των μελών-πελατών αλλά και για την εξεύρεση 
νέων πεδίων δραστηριοποίησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του παρεχόμενου 
οφέλους». Η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας ασχολείται, επίσης, αυτή 
την περίοδο με την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος private cloud, εξετάζοντας το 
ενδεχόμενο υλοποίησης ενός υβριδικού μοντέλου (ένα κομμάτι των εφαρμογών 
της εταιρείας γίνεται ήδη hosting στο Azure και εξετάζεται αυτό να μεταφερθεί 
σε private cloud).
Για να υποστηριχθεί αυτή τη μετάβαση γίνονται επενδύσεις σε τεχνολογίες 
virtualization: «Άμεσος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης 
ιδιωτικής δομής επεξεργασίας δεδομένων (private cloud), το οποίο θα μας 
επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε άμεσα και δυναμικά τις μεταβολές σε ανάγκες 
μηχανογραφικών πόρων» αναφέρει ο Θ. Τσούκας. Το πλάνο προβλέπει την 
αξιοποίηση λύσεων της VMWare, όπως και κάποιων λύσεων Open Source 
(για το διαμοιρασμό του cloud), με απώτερο στόχο να είναι εφικτή στο μέλλον 
η εμπορική αξιοποίηση των cloud services της εταιρείας (που θα τρέχουν 
στο data center της). Γι’ αυτό το σκοπό έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία 
ανακατασκευής της πληροφοριακής υποδομής και ενσωμάτωσης συστημάτων 
που λειτουργούσαν εντός και εκτός της εταιρείας, ένα έργο που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέσα στους 2-3 επόμενους μήνες. 
«Εκτός της αυξημένης δυνατότητας διαχείρισης των συστημάτων μας, μέσω 
αυτού του σχεδιασμού θα μπορούμε να πετύχουμε και μικρότερους χρόνους 
ανάκαμψης στην περίπτωση προβλημάτων, αν και όποτε αυτά προκύψουν» 
σημειώνει ο Θ. Τσούκας. Η εταιρεία έχει πράξει, επίσης, όλα τα δέοντα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, με το Θ. Τσούκα να θεωρεί 
ότι θα τηρηθεί η διορία της ΕΕ (25 Μαίου). 

*Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn ιδρύθηκε το 1995, με στόχο τη δημιουργία 
ενός πρωτοπόρου για τα Ελληνικά δεδομένα πολυμετοχικού και συνεταιριστικού σχήματος 
στην αγορά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σήμερα 23 χρόνια μετά, ο Medisyn, 
βρίσκεται στην κορυφή της εργαστηριακής διάγνωσης με διεθνή αναγνώριση εργαστηρίου 
αναφοράς. 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΕΘΕΣΕ  
Η ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, 
στην Πλαίσιο Computers την προμήθεια 
φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις 
ΔΟΥ της Νομαρχίας ΠΕΙΡΑΙΑ, αντί του 
ποσού των 24.735 (με ΦΠΑ).

ΣΤΗΝ COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ο Δήμος Ελευσίνας κατακύρωσε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos 
Business Systems την προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού αντί του 
ποσού των 26.937,8 ευρώ (με ΦΠΑ).

MCKINSEY: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Η επέκταση της τηλεματικής στα 
αυτοκίνητα θα συνεχιστεί με αμείωτη 
ένταση, όπως προβλέπει η McKinsey 
σε πρόσφατη μελέτη της. Σε αυτό θα 
συμβάλουν τόσο η αύξηση της ζήτησης για 
έξυπνες τεχνολογίες οδήγησης, όσο και 
οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όπως το E-Call 
που έχει τεθεί σε ισχύ από το Μάρτιο 2018.

ΑΠΟ ΤΗΝ Β.Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ  
Ο ΝΕΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ CITIZEN 
CL-E300
Χάρη στο μικρό του μέγεθος ο νέος CL-
E300 είναι ιδανικός για στενούς χώρους. 
Επιτρέπει εκτυπώσεις ετικετών πλάτους 
έως 4,5 ίντσες σε ρολό αναλωσίμων 
5 ιντσών, ελέγχεται μέσω διαδικτύου 
και διατίθεται σε εκδόσεις των 203 και 
300 dpi, με ενσωματωμένη διασύνδεση 
Ethernet LAN, USB και σειριακές 
διεπαφές.

http://www.regate.gr/el/solutions/merchandising
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ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

http://www.ease.gr
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Η Space Hellas τιμήθηκε από την Dell EMC  
με την ανώτατη διάκριση 
Ανακηρύχτηκε «Partner of the Year»

Την ανώτατη διάκριση 
«Partner of the Year 2017» 
έλαβε η Space Hellas στην 
ετήσια τελετή απονομής 
βραβείων που διοργάνωσε η 
Dell EMC για να τιμήσει τους 
συνεργάτες της. Η Space 
Hellas είναι Platinum Partner 
της Dell EMC και διακρίθηκε 
ως «Partner of the Year 2017» 
για την επίτευξη των στόχων 
της σε όλα τα επίπεδα. Τα 
βραβεία εκφράζουν την 

αναγνώριση και την εκτίμηση της Dell EMC προς τους συνεργάτες της, για την 
προσπάθεια και τα εξαιρετικά αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε.
Η Μαρία Οικονομίδου, Country Manager της Dell ΕΜC για την Ελλάδα, την 
Κύπρο και τη Μάλτα, η οποία απένειμε το βραβείο, δήλωσε: «Χαρά μας να 
αναγνωρίσουμε τη Space Hellas ‘‘Συνεργάτη της χρονιάς 2017’’, τιμώντας 
συνεργασία χρόνων βασισμένη σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και 
ειλικρίνεια. Η θετική εμπειρία μας από τη συνεργασία στο παρελθόν και το 
παρόν, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση στους πελάτες μας ότι οι λύσεις που 
προσφέρονται από τη Space Hellas βασισμένες σε τεχνολογία Dell EMC, θα 
τους οδηγήσουν με σιγουριά στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού».
Το βραβείο παρέλαβε ο Δημήτρης Μπακάκος, Διευθυντής Πωλήσεων της 
Space Hellas, ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
τη διάκριση ‘‘Partner of the Year’’ με την οποία μας τίμησε η Dell EMC. Το 
βραβείο εκφράζει για εμάς ηθική ικανοποίηση στη συνεχή προσπάθεια να 
κατακτήσουμε νέους στόχους, αλλά και δέσμευση να αντιμετωπίσουμε ακόμα 
μεγαλύτερες προκλήσεις. Εκφράζει όμως και την έμπρακτη επιβεβαίωση 
μιας δυνατής συνεργασίας και αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε 
αναπτύξει με την Dell EMC μακροχρόνια, προς όφελος των πελατών μας».

για την TEΛιΚη ημερομηνια  
υποβοΛης υποψηφιοτητων: 

27 Απριλίου 2018
www.businessitawards.gr

7 ημέρες!

www.digitaltransformation.gr

Περιεχομενο: Ειρήνη Γκίνη, Τ: 210 6617 777 (156) 
ε: igkini@boussias.com   

χορηγιες: Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617 777 (158)  
ε: lantoniadi@boussias.com, Θάνος Θώμος,  

Τ: 210 6617 777 (322) ε: tthomos@boussias.com  
ςυμμεΤοχες: Μαρία Γαβριλάκη, Τ: 6946 777 954  

ε: mgavrilaki@boussias.com
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DISRUPT & INNOVATE / SUSTAIN & EVOLVE
25.04.2018 • ΑμφιθEΑΤρο MAROUSSI PLAzA

Official publication 

ENRIqUE 
LIzASO

To Digital Business Transformation Confer-
ence 2018 ανοίγει τον διάλογο γύρω από 
την απόλυτα disruptive τεχνολογία του quan-
tum computing, και την επίδρασή της στο 
επιχειρείν, μέσα από την παρουσίαση του Dr. 
Enrique Lizaso, Προέδρου του Quantum for 
Quants Commission στο Quantum World 
Association.

«Quantum is the new black!»Η ΑΤC συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Τύπου  
και Τηλεπικοινωνιών της Αθήνας
Θα παρουσιάσει λύσεις για την αγορά των media

Το Διεθνές Συμβούλιο Τύπου & Τηλεπικοινωνιών (IPTC), o φορέας που θέτει 
τα διεθνή πρότυπα των τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών για τα Μέσα 
Ενημέρωσης διοργανώνει την φετινή εαρινή συνάντηση των μελών του στην Αθήνα. 
Η ATC, ενεργό μέλος του IPTC από το 2005 ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων 
για την αγορά των media, αποδέχθηκε την πρόσκληση να παρουσιάσει:
• την πλατφόρμα Truly Media, την οποία χρησιμοποιεί ήδη η Διεθνής Αμνηστία για 

την επιβεβαίωση αναφορών σχετικών με περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και που αποτελεί μία εφαρμογή συλλογής, οργάνωσης και εκτίμησης 
της αξιοπιστίας πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• την πλατφόρμα TruthNest, που είναι μία εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου που 
προέρχεται από το Twitter και προσφέρει στους χρήστες χρήσιμα στοιχεία που 
μπορούν να τους βοηθήσουν στην εκτίμηση της αξιοπιστίας πληροφοριών  
και πηγών.

http://www.businessitawards.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
http://www.digitaltransformation.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥποσΤhρΙξΗ

Πληροφορίες: Χαρά Κατσαρού, T: 210 6617777 (εσωτ. 153)  E: xkatsarou@boussias.com

Νίκος 
Φαλδαμής 
Ηepis

Στέλιος  
Σαμπάνης
GasLog & AMMITEC

Ξενοφών 
Λιαπάκης 
Ιnteramerican & 
Hellenic CIO Forum  

Γιώργος 
Νασούλης
Τράπεζα Πειραιώς  
& ΕΙΠ/ΕΕΔΕ

Κρικόρ 
Μαρουκιάν
itSMF Hellas

Καθ. Δημοσθένης 
Αναγνωστόπουλος
Χαροκόπειο  
Πανεπιστήμιο

Αθανάσιος  
Ιατρόπουλος
Εγνατία Οδός &  
ΕΙΠ/ΕΕΔΕ Μακεδονίας 

Θεοφάνης  
Γιώτης
Agile and Scrum 
Greece

Καθ. Νεκτάριος 
Κοζύρης
ΕΜΠ

Καθ. Νίκος 
Μυλωνόπουλος
ALBA

Κωστής 
Καγγελίδης
ΣΕΠΒΕ

Νίκος 
Χριστοδούλου
Eθνική Τράπεζα &  
ΕΙΠ/ΕΕΔΕ

Καθ. Aγγελική 
Πουλυμενάκου 
ΟΠΑ

Μιχάλης Μωραΐτης
Nissan Nικ. I. Θεοχαράκης  
& European CIO 
Association

Γιώργος 
Μητρόπουλος
EY

Εφη Πρεσβεία
Αccenture

Παναγιώτης 
Αναστασάκης 
PRIORITY

Αναστάσιος 
Αλέφαντος
itSMF Hellas

Σωτήρης 
Συρμακέζης
CrediCom Consumer 
Finance Bank

Δημήτρης 
Γκαρέλας
Qatar National Bank  
Group

Official PublicatiOnσΥνδΙοργΑνωσΗ Με ΤΗν ΑΙγiδΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ AξΙΟλΟγΗσΗσ

Όταν η τεχνολογική καινοτομία συναντά  
την επιχειρηματική αριστεία

* Η διοργάνωση εξασφαλίζει ότι μέλη της 
επιτροπής που ενδέχεται να έχουν conflict με 

υποψηφιότητες (πχ.της εταιρείας τους  
ή ανταγωνιστικών εταιρειών), δεν θα  

λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη ψηφοφορία

www.businessitawards.gr

Γιάννης Σύρρος
ΣΕΠΕ & WITSA

Kαθ. Γιώργος 
Δουκίδης

Πρόεδρος Επιτροπής 
Αξιολόγησης & ΟΠΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

tEΛΙΚΗ ΗΜεροΜΗνΙΑ  
ΥποβοΛΗσ ΥποψΗφΙοΤΗΤων εωσ: 

27 Απριλίου 2018

http://www.businessitawards.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Έως την Τετάρτη 25/4 η κατάθεση 
υποψηφιοτήτων στο Startups d.Day του ΣΕΠΕ
Ο διαγωνισμός για startups διεξάγεται με την υποστήριξη  
του ELTRUN

Το Startups d.Day είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς 
επιχειρήσεις, που διοργανώνεται από τον ΣΕΠΕ και υλοποιείται για πρώτη 
φορά φέτος, παράλληλα με το «digital economy forum 2018: σχεδιάζουμε, 
δημιουργούμε, καινοτομούμε», στις 7 Μαίου 2018 στο ξενοδοχείο Athenaeum 
InterContinental. Σκοπός του Startups d.Day είναι να αναδείξει και να 
βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν 
την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις 
για τη διεθνή αγορά. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την επιστημονική 
υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ. 
Κατάθεση υποψηφιοτήτων γίνεται μέχρι την Τετάρτη 25/4.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ RG CHALLENGE 18
Το Reload Greece προχώρησε στην επέκταση 
της υποβολής συμμετοχών για διεθνείς και 
ελληνικές επιχειρηματικές ομάδες στο RG 
Challenge18 μέχρι τις 22 Απριλίου. Πρόκειται 
για το 11ήμερο πρόγραμμα επιτάχυνσης στο 
Λονδίνο, το οποίο θα υποστηρίξει 15 start-
ups με σκοπό να αυξήσουν τον πρώτο γύρο 
χρηματοδότησής τους.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ VODAFONE FAMILY LINK
Η νέα υπηρεσία Vodafone Family Link δίνει 
τη δυνατότητα στους γονείς να συνδέσουν τα 
καρτοκινητά των παιδιών τους με το πρόγραμμα 
της οικογένειας και να επικοινωνούν ανά πάσα 
στιγμή μαζί τους εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κερδίζοντας 
κάθε μήνα 1000 λεπτά ομιλίας. 1GB για το Internet 
και 10 ευρώ υπόλοιπο στην κάρτα των παιδιών.

CONFERENCE ‘18
Τρίτη 15 Μαΐου 2018 • Αμφιθέατρο OTEAcademy

ΣυμμετοχEΣ: χαρά Κατσαρού, τηλ. 210 661 77 77 (εσωτ. 153), xkatsarou@boussias.com 
χοΡΗΓΙεΣ:  Θάνος Θώμος, τηλ. 210 661 77 77 (εσωτ. 322), tthomos@boussias.com,  

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 158), e-mail: lantoniadi@boussias.com 
ΠεΡΙεχομεΝο: Αγγελική Κορρέ, τηλ.: 210 6617 777, e-mail: aggeliki.korre@gmail.com 

Διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση agile transformations, στην ανάπτυξη και 
διαχείριση PMOs και στην διοίκηση change portfolios, ο Alex Clark έρχεται στο Project Management Conference 
2018 για να μοιραστεί τι είναι αυτό που προσθέτει το Agile Portfolio Management (Agile PfM) στις υπάρχουσες 
προσεγγίσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων. Πιο συγκεκριμένα ο Alex θα εξηγήσει πώς το Agile 
PfM μπορεί να μεταμορφώσει τα χαρτοφυλάκια από μία κομψή αλλά “παγωμένη” εικόνα των έργων σε μία 
δυναμική, διαδραστική εμπειρία με τους βασικούς παίκτες στη θέση του οδηγού. Δηλαδή τους επιχειρηματικούς 
ηγέτες που κατανοούν πού θέλουν να πάνε με βάση τη στρατηγική και είναι σε θέση να επιλέξουν την πιο 
αποτελεσματική διαδρομή, με βάση τις πλέον ενημερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Post Conference Workshop • Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 • OTEAcademy, Αίθουσα Σ010 

www.pmconference.gr

Alex Clark, 
Programme/Portfolio 

Director & pragmatic agile 
evangelist

εξΑΣφΑΛΙΣτε 

εωΣ 16 PDUs

8 PDUs in Technical  

Project Management

4 PDUs in Business  

& Strategy

4 PDUs  

in Leadership  

skills

Android: κάτω από 5% η έκδοση Oreo 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Google

Η διάδοση των νεότερων εκδόσεων του Android συνεχίζει να χαρακτηρίζεται 
από καθυστερήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Google. Ειδικότερα, 
η περισσότερο εγκαταστημένη έκδοση είναι το Android 6.0 (Marshmellow) 
με 26%, ενώ ακολουθεί το Android 7.0 (Nougat) με 23% (ή 30,8% αν 
συνυπολογίσουμε και το Android 7.1). H έκδοση Lolipop αποσπά το 22,9% (4,9% 
για την έκδοση 5.0 και 18% για την έκδοση 5.1), το Android 4.4 (Kitkat) διαθέτει 
10,5% και το Jelly Bean (εκδόσεις 4.1.x, 4.2.x και 4.3) αποσπά το 4,5%.
Η τελευταία έκδοση 8.0 (Oreo) είναι εγκαταστημένη στο 4,1% των συσκευών 
Android, ενώ η έκδοση 8.1 στο 0,5% των συσκευών. 

TRANSFORMATION
DIGITAL BUSINESS

C O N F E R E N C E  2 0 1 8 CF HelveticaCond-Regular
Regular

CF Helvetica-Black
Regular

outline

#009EE3 #E5007D

DISRUPT & INNOVATE / SUSTAIN & EVOLVE

τεταρτη 25/04/2018  
αμφιθeατρο Maroussi Plaza

www.digitaltransformation.gr

σε 5 ημέρες!

http://www.digitaltransformation.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
http://www.pmconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print


BOUSSIAS COMMUNICATIONS 6

Παρασκευή 20|04|2018 #3920

Περιεχoμενο: Ειρήνη Γκίνη, T: 210 661 7777 (εσωτ. 156), F: 210 661 7778, E: igkini@boussias.com χορΗΓιεΣ:  Θάνος Θώμος, 
T: 210 6617777 (εσωτ. 322), E: tthomos@boussias.com | Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com  
ΣΥμμεΤοχεΣ: Χαρά Κατσαρού, T: 210 661 7777 (εσωτ. 153), F: 210 661 7778, E: xkatsarou@boussias.com  

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

3rd

PROTECTION
DATA PRIVACY
&

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

O U T L I N E  L O G O

C O L O R S

#F26621 #939597 #140E10

FUTURA EXTRA BLACK 
CONDENSED ITALIC BT

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

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

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

▶ From GDPR & Cambridge Analytica to Digital Ethics

Key Issues

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

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

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

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

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

14.6.18

The end is the beginning

www.dataprivacy.gr

  Early bird-20% ΜΕΧΡΙ 27/04

ConferenCe experienCe 
SponSor

Μεγάλος 
Χορηγος

Χορηγος 
ΔΙερΜηΝεΙάς

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

Data analysts & Customer Insights στελέχη 

http://www.dataprivacy.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Το fintech στο επίκεντρο του Open Digital 
Disruption Day #openD3 
Διεξάχθηκε στο be finnovative την Πέμπτη 

Xθες (Πέμπτη 19 Απριλίου) 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ανοικτή 
εκδήλωση “Open & Digital Disruption 
Day — #openD3” στους χώρους του be 
finnovative, στο Μοσχάτο. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκαν οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες και τα εργαλεία fintech για την 

ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, νέων επιχειρήσεων και υπηρεσιών.
Επιπλέον παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ψηφιακές τάσεις με καταλυτική επίδραση 
σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού 
οργανισμών και επιχειρήσεων. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων συγκέντρωσαν οι Κωνσταντίνος Καλογεράκης (be finnovative program 
της Eθνικής Τράπεζας) που αναφέρθηκε στο fintech οικοσύστημα και το πρόγραμμα 
be finnovative, ο Γιώργος Μαρίνος, Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού της 
Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), ο οποίος επικεντρώθηκε στην προσέγγιση της ΕΤΕ όσον 
αφορά τα Open Banking APIs, η Έφη Πρεσβεία (Accenture) που μίλησε για τις 
κυρίαρχες ψηφιακές τάσεις στο τραπεζικό χώρο και ο Δημήτρης Λιτσικάκης, Country 
Manager της Revolut. Στο β’ μέρος,που ήταν αφιερωμένο σε disruptive τεχνολογίες 
και εφαρμογές, o Γιώργος Καραμανώλης (Co-founder & CTO/CIO της Crowdpolicy) 
αναφέρθηκε στο blockchain και τον επίσημο φορέα του στην Ελλάδα (Hellenic 
blockchain Hub), ο Αστυάναξ Κανακάκης (Norbloc, Co – founder & CEO) ανέλυσε ένα 
blockchain case study, ο Περικλής Θηβαίος (Partner, True North Partners) μίλησε για 
εφαρμογές blockchain και τέλος ο Παντελής Ξανθούλης της IBM ανέλυσε την έννοια 
του cognitive banking. Στο #openD3 είχαν εγγραφτεί πάνω από 300 συμμετέχοντες, 
αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση που φαίνεται ότι αποκτούν τα θέματα fintech για 
νέες επιχειρήσεις, startups αλλά και παραδοσιακούς οργανισμούς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΠΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) 
προκήρυξε διαγωνισμό για την «προμήθεια, 
εγκατάσταση, προγραμματισμός μεταγωγέων 
(switches) και επέκταση της δομημένης 
καλωδίωσης και στα δύο κτήρια του», 
προϋπολογισμού 173.600 ευρώ (με ΦΠΑ). Οι 
προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι 
την Παρασκευή 11 Μαΐου, ενώ η ηλεκτρονική 
αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 16 Μαΐου. 

ΣΤΗΝ PROLINK ΑΝΕΘΕΣΕ Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Η Σιβιτανιδείος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ανέθεσε, σύμφωνα 
με πληροφορίες, στην Prolink την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης του 
λογισμικού-λογιστικοκοστολογικού συστήματος 
των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 
υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης των 
τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού και του 
Ι.Ε.Κ., αντί του ποσού των 19.920 ευρώ  
(πλέον ΦΠΑ).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΙΤ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
πληροφοριακών συστημάτων και ιστότοπων, 
συνολικού προϋπολογισμού 62.000 ευρώ (με 
ΦΠΑ). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν 
μέχρι την Τετάρτη 2 Μαΐου, ενώ ο διαγωνισμός 
θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Μαΐου. 

2 6   0 4   2 0 1 8

ΣυμμετοχeΣ: Μαρία Βασιλικούδη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 109), e: mvasilikoudi@boussias.com 
Περιεχoμενο: Κατερίνα Δρόσου, τ: 210 6617 777 (εσωτ. 261), ε: kdrossou@boussias.com 

Διοργάνωση

Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Πέμπτη

Ένα συνέδριο που προσφέρει αξία σε: Στελέχη marketing, brand managers, designers, στελέχη 
διαφημιστικών εταιρειών, επιχειρηματίες, γενικοί και εμπορικοί διευθυντές, στελέχη παραγωγής, τεχνικής 
διεύθυνσης, προμηθειών, έρευνας και ανάπτυξης, από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Creativity | Marketability | Innovation | Execution | On-Pack Branding

Σκεφθήκατε ποτέ αν ένα προϊόν υπάρχει χωρίς τη συσκευασία του; 
Mία ημέρα που διερευνά όλες τις πτυχές της συσκευασίας προϊόντων  
στη βιομηχανία Food & Drink - Non Food, στα Luxury & Private Label προϊόντα.

www.packagingconference.gr

Creative Consultant

Vincent 
Villeger

Keynote SpeaKerS

Kate 
Shaw
Designer &  
Creative Consultant

WW Brands Business  
Development Manager,  
HP Graphics Solutions 
Business

paul 
randall

http://www.packagingconference.gr/?utm_source=daily_newsletters&utm_medium=print
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Ιδανικό διαφημιστικό μέσο για πολλές κατηγορίες προϊόντων 

>> ενέργειες άμεσης ανταπόκρισης

>> επίκαιρες, εποχικές ενέργειες

>> οδηγήστε τον κόσμο στο κατάστημα ή το web site σας

>> δώστε στην απόδειξη διοδίων μορφή κουπονιού

Διαδώστε το μήνυμά σας 
σε 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές το μήνα

Απογειωθείτε  
στην Αττική Οδό

Διαφημιστείτε στη 2η όψη των αποδείξεων διοδίων της Αττικής Οδού

Πληροφορίες: Ράνια Διβάνη, Τ. 210 661 7777 εσωτ. 111, e-mail: rdivani@boussias.com

>> Εκτύπωση με 4χρωμία

>> Δυνατότητα αλλαγής 

μηνύματος ανά 15νθήμερο

>> Δυνατότητα εκτύπωσης  

barcode (για κουπόνια)

>> Δυνατότητα εκτύπωσης 

μοναδικού (αύξοντα) αριθμού 

ανά απόδειξη (για συμμετοχή  

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

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

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

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

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

Σελιδοποίηση: Γιώτα Χειλάκου 

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

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

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

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

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

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

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

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

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

‘Οι δρόμοι της Ελιάς’: Η τεχνολογία στην 
υπηρεσία της ελληνικής γεωργίας
Η δράση υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνητικών φορέων

Στο πλαίσιο της ανάληψης Εμβληματικών Πρωτοβουλιών, από τον τομέα Έρευνας 
και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, για οριζόντιες ερευνητικές δράσεις σε αναδυόμενους 
επιστημονικούς τομείς με ισχυρή κοινωνική απήχηση, συστήθηκε πρόσφατα στον τομέα 
της Αγροδιατροφής, Εθνικό Δίκτυο με την ονομασία «Οι δρόμοι της Ελιάς». Πρόκειται 
για μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά δεδομένα που αφορά την ανάπτυξη και 
βελτιστοποίηση των προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου και των μεθόδων παραγωγής τους, 
με την αρωγή της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Δίκτυο «Οι δρόμοι της Ελιάς», 
χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές και προηγμένες διαγνωστικές τεχνολογίες, σκοπό 
έχει την ιχνηλάτηση, ανάδειξη, ταυτοποίηση, πιστοποίηση των ποικιλιών της ελιάς και τη 
βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου. Το Δίκτυο αρχικά 
θα εστιάσει στη γονιδιωματική ανάλυση, η οποία με τη χρήση της βιοπληροφορικής 
θα καταστήσει εφικτό τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του γενετικού υλικού της 
ελληνικής ελιάς. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η διάσωση και διατήρηση σημαντικών 
κλώνων, η γενετική τους βελτίωση μέσα από τη μελέτη ανθεκτικών κλώνων σε ασθένειες, 
ξηρασία και κλιματική αλλαγή. Σε επόμενο στάδιο θα γίνει η περιγραφή και η κατοχύρωση 
ταυτοποιημένου γενετικού υλικού και ελληνικών ποικιλιών στον επίσημο ευρωπαϊκό 
κατάλογο. Με γνώμονα τη συνεργασία όλων των ερευνητικών φορέων και την αξιοποίηση 
της τεχνογνωσίας και των υποδομών, στο Εθνικό Δίκτυο συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς 
από όλη την Ελλάδα, όπως το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, τα 
Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΤΕΙ Κρήτης και το ΕΛΓΟ Δήμητρα.

To Facebook συμμορφώνεται με το GDPR
Και ενημερώνει τους χρήστες του

Το Facebook παίρνει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό θα ζητήσει από 
όλους τους χρήστες –όπου κι αν βρίσκονται– να επανεξετάσουν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα και να προβούν σε επιλογές σχετικά με τις 
ρυθμίσεις απορρήτου τους. Αυτό σημαίνει ότι θα ζητηθεί από κάθε χρήστη του Facebook 
να προχωρήσει σε επιλογές σχετικά με τις διαφημίσεις με βάση δεδομένα από συνεργάτες 
του, τις πληροφορίες στο προφίλ του και τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου 
(face recognition) – η οποία είναι προαιρετική. Επίσης, θα ζητηθεί από τους χρήστες 
να αποδεχτούν τους αναθεωρημένους όρους χρήσης της υπηρεσίας και την πολιτική 
δεδομένων, που περιλαμβάνουν περισσότερες λεπτομέρειες ως απάντηση σε ερωτήματα 
που τέθηκαν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Σύμφωνες με τις επιταγές 
του GDPR είναι και οι νέες δυνατότητες που αφορούν στις συντομεύσεις ρυθμίσεων και 
απορρήτου που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, έχουν ενσωματωθεί στην 
δημοφιλή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και πολλές ρυθμίσεις ειδικής προστασίας για 
τους εφήβους.

https://www.facebook.com/netweek.gr
http://www.linkedin.com/groups/Netweek-Boussias-Communications-7420798?trk=my_groups-b-grp-v
http://www.youtube.com/boussiascomm

