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Νέες συνεργασίες, καινούρια καταστήµατα, πνοή ανανέωσης και προόδου για τη SpacePhone! 

Η Space Hellas χορηγός στην Exposec 2008 Η Space Hellas χορηγός σεµιναρίου για την
ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων ∆υναµική η παρουσία της Space Hellas στο "Launch
Event" της Microsoft Ελλάς Η Space Hellas χορηγός στο Athens International Forum of Security
Nέοι συνάδελφοι
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τριµηνιαία Περιοδική 
έκδοση της:

Λ. Μεσογείων 312 - Αγ. Παρασκευή, 153 41

Τηλ.: 210 65.04.100 - Fax: 210 65.16.712

e-mail: info@space.gr

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: SPACE HELLAS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: BUSINESS COMMUNICATIONS
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΑΡΑΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: DIGITAL PUBLICATIONS S.A.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ - ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: POINT

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η παραγωγή, ολική, ή µερική ή περιληπτική, ή κατά παρά-
φραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχοµένου του περιοδικού, µε οποιονδήποτε τρόπο, µη-
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδό-
τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 
Τα ενυπόγραφα κείµενα δεν εκφράζουν αναγκαστικά το περιοδικό.

Cisco Expo 2008: Χρυσός Χορηγός 
για έκτη συνεχή χρονιά η Space Hellas
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Κώστας Κωστόπουλος, Product Manager, Applications & Services
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Συµµετοχή της Space Hellas στο έργο «Υπηρεσίες Ασφάλειας Θαλασσών (ESA GMES MARISS)» 
Η Space Hellas αναβαθµίζει τη µηχανογραφική και δικτυακή υποδοµή της ΦΑΓΕ Cisco Expo 2008:

Χρυσός Χορηγός για έκτη συνεχή χρονιά η Space Hellas Στη Space Hellas η προµήθεια και εγκα-
τάσταση τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού για την αναβάθµιση της δικτυακής υποδοµής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Η Space Hellas χορηγός
στην Exposec 2008

.Pulse IT Intelligence: Παρακολούθηση και
∆ιαχείριση υποδοµών IT από τη Space Hellas

Υπηρεσίες RF Planning

SSPPAACCEE  HHEELLLLAASS  AAEE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 312, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13966/06/B/86/95
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E D I T O R I A L

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το καλοκαίρι βρίσκεται προ των θυρών και η Space Hellas το υποδέχεται µε το και-

νούργιο καλοκαιρινό τεύχος του Space Talk!

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Space Hellas να συνεχίζει την επιτυχηµένη της πο-

ρεία ως δυναµικός system integrator, αναλαµβάνοντας και υλοποιώντας µεγάλα και
σύνθετα έργα. Όσον αφορά στον τοµέα της Φυσικής Ασφάλειας, η Space Hellas δια-
θέτει στην Ελληνική αγορά πρωτοποριακές λύσεις ελέγχου πρόσβασης, περιµετρικής
ασφάλειας, εποπτείας χώρων και ψηφιακής καταγραφής εικόνων. Κεφαλαιοποιώντας τη
βαθιά τεχνογνωσία της, υλοποιεί µεγάλα έργα Φυσικής Ασφάλειας, διασφαλίζοντας την
επιτυχηµένη εφαρµογή και θωράκιση µιας επιχείρησης µε τις πλέον προηγµένες τεχνο-
λογικές λύσεις Φυσικής Ασφάλειας.

Στο τεύχος Ιουνίου που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε ιδιαίτερα πλούσια ύλη. Θα ενη-

µερωθείτε για θέµατα, όπως: τη συµµετοχή της Space Hellas στο έργο «Υπηρεσίες
Ασφάλειας Θαλασσών (ESA GMES MARISS)», την παρουσία της εταιρίας για έκτη συνε-
χή χρονιά στη Cisco Expo, την αναβάθµιση της µηχανογραφικής και δικτυακής υποδο-
µής της ΦΑΓΕ και την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού
για την αναβάθµιση της δικτυακής υποδοµής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Στην ενότητα Tech µπορείτε να διαβάσετε ειδικό άρθρο για τις υπηρεσίες Radio

Frequency (RF) Planning που προσφέρει η Space Hellas και οι οποίες αποτελούν απα-
ραίτητο στάδιο για την επιτυχηµένη σχεδίαση και µελέτη κάθε δικτύου ασύρµατης πρό-
σβασης. Στη στήλη Product θα ενηµερωθείτε για την πλατφόρµα .Pulse IT Intelligence
που έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη Space Hellas και παρέχει ολοκληρωµένη,
σταθερή και σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πα-
ρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις IT υποδοµές τους, οικονοµικά, γρήγορα και µε
ασφάλεια.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στη σελίδα της SpacePhone και να δείτε τα νέα ση-

µεία παρουσίας και τους νέους συνεργάτες που ενσωµατώνονται στο δίκτυό της.

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Aχιλλέα Μένου - Χατζηγεωργίου, Προϊ-

σταµένου Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών & Παραγωγής της ∆ιεύθυνσης Οργανώσεως &
Μεθόδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται στην ενότητα Interview. Επίσης, σε
αυτό το τεύχος, στην ενότητα Focus, µπορείτε να µάθετε για τη λύση αναφορικά µε το
Traffic Monitoring, λύση που σχεδίασε και υλοποίησε η Space Hellas για την εταιρία
ΠΛΑΙΣΙΟ.

Τέλος, στην ενότητα In & Out, µπορείτε να δείτε τους νέους µας συνάδελφους, καθώς
και να πληροφορηθείτε για συµµετοχές της Space Hellas σε συνέδρια και εκθέσεις.

Εκ µέρους της Space Hellas, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, χαρά, επιτυ-
χίες και ένα όµορφο, ξένοιαστο, ξεκούραστο καλοκαίρι.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Κώστας Κωστόπουλος
Product Manager

Applications & Services



4

P R E S S

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο MARISS (Maritime Security Services), στο

οποίο συµµετείχε η Space Hellas. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµ-
µατος GMES Global Monitoring for Environment and Security (Παγκόσµιας Παρακο-

λούθησης για τo Περιβάλλον και την Ασφάλεια) µε τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού

Οργανισµού ∆ιαστήµατος (ESA  European Space Agency). Το έργο είχε ως αντικεί-

µενο την αξιοποίηση υφιστάµενων υποδοµών και δορυφορικών τεχνολογιών τηλε-επι-

σκόπησης για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της ασφάλειας των θαλασσών

και των θαλασσίων συνόρων.

Οι υπηρεσίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν και δοκιµάστηκαν σε πραγµατικό περιβάλ-

λον, περιελάµβαναν: την ανίχνευση και εντοπισµό πλοίων σε ανοιχτή θάλασσα και στις

ακτογραµµές, την ανίχνευση ανωµαλιών σε κρίσιµες περιοχές, καθώς και την υποστήριξη λήψης απο-

φάσεων. Το συντονισµό της διευρωπαϊκής συνεργασίας MARISS είχε η Ιταλική Telespazio S.p.A. 

Η Space Hellas συµµετείχε στο συγκεκριµένο έργο ως πάροχος υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας,

υλοποιώντας µε δική της πλατφόρµα λογισµικού υπηρε-

σίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του Έλληνα χρήστη,

όπου στα πλαίσια του έργου, ήταν το Λιµενικό Σώµα. Οι

υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν από τη Space Hellas,
συνδυάζουν πληροφορίες ανίχνευσης πλοίων από δο-

ρυφορικές εικόνες SAR/VHR µε δεδοµένα από συστή-

µατα ασφάλειας ναυσιπλοΐας (AIS), παρέχοντας διάφορα

επίπεδα πληροφόρησης σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο,

όπως: οι θέσεις πλοίων (αναφορές ανίχνευσης), τα ανα-

γνωρισµένα ύποπτα πλοία, τα δροµολόγια που ακολου-

θήθηκαν, τα ύποπτα δροµολόγια βασισµένα σε ιστορικό,

καθώς και οι δορυφορικές εικόνες SAR/VHR. 

Συµµετοχή της Space Hellas στο έργο 
«Υπηρεσίες Ασφάλειας Θαλασσών (ESA GMES MARISS) »

Στη Space Hellas εµπιστεύθηκε η ΦΑΓΕ ύστερα από αντίστοιχο διαγωνισµό, την αναβάθ-

µιση του νέου της µηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισµού.

Συγκεκριµένα, η Space Hellas ανέλαβε την προµήθεια του νέου µηχανογραφικού

εξοπλισµού της ΦΑΓΕ, ο οποίος αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας blade servers

της Hewlett Packard. Η νέα υποδοµή υποστηρίζει το καινούριο πληροφοριακό σύστη-

µα ERP της SAP, το οποίο εγκαταστάθηκε στη γνωστή γαλακτοβιοµηχανία.

Παράλληλα, η Space Hellas ανέλαβε και την αναβάθµιση του δικτυακού εξοπλισµού της

εταιρίας µε routers νέας γενιάς της Cisco, οι οποίοι υποστηρίζουν την online λειτουργία του νέου συ-

στήµατος ΕRP εκτός από το κεντρικό εργοστάσιο που βρίσκεται στην Αθήνα και σε άλλες 8 διάσπαρ-

τες µονάδες παραγωγής σε όλη την Ελλάδα. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός υποστηρίζει πλήρως τις

εφαρµογές IP τηλεφωνίας και δίνει τη δυνατότητα σε αποµακρυσµένους χρήστες να επικοινωνούν µέ-

Η Space Hellas αναβαθµίζει 
τη µηχανογραφική και δικτυακή υποδοµή της ΦΑΓΕ
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Ως χρυσός χορηγός για έκτη συνεχή χρο-

νιά συµµετείχε η Space Hellas στη Cisco

Expo 2008, τη διηµερίδα µε θέµα «το Ανθρώ-

πινο ∆ίκτυο», η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδο-

χείο Athenaeum Intercontinental, στις 18 & 19

Μαρτίου. 

Στις ποικίλες παρουσιάσεις από διακεκριµέ-

νους οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

αλλά και στους εκθεσιακούς χώρους της Cisco

Expo, έδωσαν το παρόν σηµαντικά στελέχη του

κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορι-

κής, τα οποία ενηµερώθηκαν για τις τελευταί-

ες τεχνολογικές

λύσεις.

Στο περίπτερό της, η Space Hellas παρουσίασε λύσεις ασύρµατων

εφαρµογών που αφορούν στην «Οργάνωση και ∆ιαχείριση Πόρων σε Νο-

σοκοµεία, Αποθήκες και Βιοµηχανία µέσω WiFi & Rfids». Στα πλαίσια της

συνεδριακής ενότητας, ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρίας, κ. Γιώργος

Λαγογιάννης συµµετείχε σε πάνελ, όπου υψηλόβαθµα στελέχη είχαν την

ευκαιρία να τοποθετηθούν αναφορικά µε το πως ολοκληρωµένες λύσεις

βασισµένες σε ενοποιηµένες υποδοµές, αυξάνουν τη λειτουργικότητα της

επιχείρησης, µειώνοντας τα λειτουργικά της κόστη. Επίσης, ιδιαίτερα εν-

διαφέρουσα ήταν η οµιλία του στελέχους της εταιρίας, κ. Μιχάλη Κόκκι-

νου, κατά την οποία αναλύθηκε η εξειδικευµένη λύση ασύρµατων εφαρ-

µογών που παρουσιάστηκε στο περίπτερο της Space Hellas. 

σω του φορητού υπολογιστή τους, όπως εάν βρίσκονται εντός της εταιρίας. Με τη νέα υποδοµή, τα τη-

λεπικοινωνιακά κόστη για τους αποµακρυσµένους χρήστες µειώνονται κατακόρυφα, εφόσον αντιστοι-

χούν µόνο σε χρεώσεις απλής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έργο εξασφαλίζει στη ΦΑΓΕ τεχνολογική υποδοµή υψηλής αξιοπιστίας

και διαθεσιµότητας. Ταυτόχρονα, η χρήση της τελευταίας τεχνολογίας πρόκειται να συντείνει σηµαντικά

στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων της εταιρίας και στην καλύτερη διαχείριση των

πόρων της, καθώς και σε µειωµένες τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις. 

Cisco Expo 2008: Χρυσός Χορηγός για έκτη συνεχή χρονιά η Space Hellas

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ανέθεσε στη Space Hellas
µετά από διαγωνισµό, την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού για την ανα-

βάθµιση, επέκταση και ενοποίηση του δικτύου φωνής και δεδοµένων του. Στη σύµβαση περιλαµβάνε-

ται και η τετραετής παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Το ύψος του έργου ανέρ-

χεται στις 525.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Tο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια της επέκτασής του µε την προσθήκη τριών νέων κτιρίων που θα στεγά-

σουν τα Ινστιτούτα ΙΠΤΗΛ, ΙΝΑ και ΙΜΕΤ, προχωρά στην αναβάθµιση της δικτυακής του υποδοµής και

στην ενοποίηση του δικτύου φωνής και δεδοµένων του. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει στην παροχή

αναβαθµισµένων υπηρεσιών στους χρήστες του δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Για τη διασύνδεση των κτιρίων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., θα εγκατασταθεί δίκτυο κορµού (backbone network),

τεχνολογίας 10 Gigabit Ethernet (10GE). Επίσης, θα εγκατασταθεί σύστηµα IP Τηλεφωνίας, ώστε και οι

υπηρεσίες µετάδοσης φωνής να µπορούν να υλοποιηθούν στο ίδιο δίκτυο κορµού. O εξοπλισµός που

θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου είναι της εταιρίας Cisco.

Για την ολοκλήρωση της νέας υποδοµής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., θα εργαστούν συστηµατικά εξειδικευµένοι

µηχανικοί του υποκαταστήµατος της Space Hellas στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας στην ολοκλήρω-

ση του έργου µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2008. 

Στη Space Hellas η προµήθεια και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισµού και 
λογισµικού για την αναβάθµιση της δικτυακής υποδοµής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.



1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους µεγαλύτερους ∆ήµους στη
χώρα µας. Με ποιο τρόπο καλύπτει τις πολλαπλές και απαιτητικές ανά-
γκες των δηµοτών του;

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης [∆Θ] είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος ∆ήµος της χώρας. Έχει
300.000 δηµότες και στα γεωγραφικά όριά του κατοικούν 370.000 πολίτες.

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των δηµοτών-πολιτών µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες είναι
η µόνιµη και συνεχής επιδίωξη, αλλά και το καθηµερινό έργο της ∆ιοίκησης και των Υπηρε-
σιών του ∆Θ.

Για τις ανάγκες των πολιτών του ο ∆Θ:

Σχεδιάζει και υλοποιεί µεγάλα έργα: κατασκευή νέου ∆ηµαρχείου µε parking 950 θέ-
σεων, ανάπλαση νέας παραλίας, ανάπλαση διατηρητέων κτιρίων, δηµιουργία πάρκων, ανά-
πτυξη πληροφοριακών συστηµάτων πληροφόρησης & εξυπηρέτησης κ.λ.π.

Συντηρεί υποδοµές που είναι της αρµοδιότητάς του: σχολικά κτίρια, δρόµους, πε-
ζοδρόµια, χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές κ.λ.π.

Οργανώνει εκδηλώσεις: στους τοµείς του πολιτισµού, του αθλητισµού, της εκπαίδευσης κ.λ.π.
Προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής: ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθµοί, προστασία &
υποστήριξη ευπαθών οµάδων κ.λ.π.

Εκσυγχρονίζει τα µέσα, τις διαδικασίες και τις µεθόδους µε τις οποίες προ-
σφέρονται οι υπηρεσίες του: προµήθειες εξοπλισµού για τη ∆/νση Καθαριότητας,
στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό, πιστοποίηση υπηρεσιών του κατά ISO, υποστήρι-
ξη των λειτουργιών του µε πληροφοριακά συστήµατα κ.λ.π.

2. Στην εποχή της ευρυζωνικότητας που διανύουµε, παρατηρούµε ότι
πολλοί δηµόσιοι φορείς της χώρας µας παρέχουν προηγµένης τεχνολο-
γίας υπηρεσίες στους πολίτες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση στο θέ-
µα αυτό και ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη που προκύπτουν για τους
δηµότες από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών; 

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί δηµόσιοι φορείς στη χώρα µας αναπτύσσουν συστήµατα Τε-
χνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών [ΤΠΕ] τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες απευθείας
στους πολίτες. Η ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών χρηµατοδοτείται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης, κυρίως µέσω των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ».

Ο ∆Θ είναι πρωτοπόρος στη χρήση συστηµάτων ΤΠΕ. ∆ιαθέτει οργανωµένη Υπηρεσία Μη-
χανογράφησης από το 1988, η οποία αναπτύσσει το σύνολο σχεδόν των εφαρµογών λογι-
σµικού που χρησιµοποιούν οι Υπηρεσίες του και υποστηρίζει τα µηχανογραφικά συστήµατα &
τις µηχανογραφικές εφαρµογές, και όλα αυτά σε εξαιρετικά µεγάλη έκταση: πάνω από 100
µεγάλες και µικρές εφαρµογές, πάνω από 1.200 Θέσεις Εργασίες ΤΠΕ εγκατεστηµένες σε
περίπου 50 κτίρια.

Ο ∆Θ, αξιοποιώντας την προαναφερθείσα µεγάλη εµπειρία του στη χρήση τεχνολογιών
ΤΠΕ και πιστεύοντας στη «πολιτοκεντρική» ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια
έργα χρηµατοδοτούµενα από το Γ’ ΚΠΣ, τα οποία έχουν στόχο τη λειτουργική χρήση, απευ-
θείας από τους πολίτες, πληροφοριών και υπηρεσιών.
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Συνέντευξη στο Space Talk του κυρίου Aχιλλέα Μένου - Χατζηγεωργίου, 
Προϊσταµένου Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών & Παραγωγής της ∆ιεύθυνσης Οργανώσεως
& Μεθόδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Αχιλλέας Μένος-Χατζηγεωργίου
Προϊστάµενος Τµήµατος 

Τηλεπικοινωνιών & Παραγωγής

∆ιεύθυνση Οργανώσεως & Μεθόδων

∆ήµου Θεσσαλονίκης
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Με την τεχνογνωσία

που διαθέτει, εφαρµόζει

και διαχέει η Space Hellas

κατά την υλοποίηση των

έργων στο ∆Θ, έχει βοη-

θήσει αποφασιστικά την

αρµόδια ∆/νση στην ορ-

γανωµένη ανάπτυξη συ-

στηµάτων ΤΠΕ και στην

επίτευξη των στόχων των

∆ιοικήσεων του ∆Θ.

Οι προϋποθέσεις για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία ανάλογων συ-
στηµάτων από τους πολίτες είναι:

Η ασφάλεια των πληροφοριών, των συστηµάτων και των προσωπικών δεδοµέ-
νων των πολιτών

Η δηµιουργία και η εφαρµογή του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου από την
Πολιτεία

Η «µετάλλαξη» της νοοτροπίας του ∆ηµόσιου Τοµέα, σε ό,τι αφορά την εξυπη-
ρέτηση των πολιτών.
Είναι προφανές ότι οι πολίτες, χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές, θα µπο-

ρούν να εξυπηρετούνται: έγκυρα, γρήγορα, αποτελεσµατικά, χωρίς περιττές µετα-
κινήσεις ή άλλα κόστη.

3. Το νέο έργο για την «Προµήθεια πληροφοριακού συστήµατος
εξυπηρέτησης του πολίτη», το οποίο υλοποιείται από την ένωση
εταιριών Space Hellas-OTS, αφορά στην ανάπτυξη και λειτουρ-
γία ενός portal για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες µέσω
του INTERNET και στον απαιτούµενο εκσυγχρονισµό της πληρο-
φοριακής και δικτυακής (LAN & WAN infrastructure) υποδοµής
των Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Με ποιό τρόπο πι-
στεύετε ότι το έργο αυτό θα συµβάλλει στην περαιτέρω εξυπη-
ρέτηση των πολιτών;

Το έργο του «Πληροφοριακού Συστήµατος Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ∆Θ»,
προϋπολογισµού 1.300.000 f που ήδη είναι σε εξέλιξη από την κοινοπραξία των
εταιριών Space Hellas - OTS και θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008, σκο-
πεύει να υλοποιήσει το σχέδιο του ∆Θ για την «πολιτοκεντρική» εξυπηρέτηση. Με
την ολοκλήρωση του έργου:

Θα προσφέρονται πιο άµεσα περισσότερες πληροφορίες σε όλους τους πολίτες

Οι πολίτες θα είναι σε θέση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήµατα ή τις κα-
ταγγελίες τους προς το ∆Θ και να παρακολουθούν την πορεία τους

Θα χορηγούνται πιστοποιητικά που εκδίδει ο ∆Θ µετά από ηλεκτρονική αίτηση

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωµές για ορισµένες κατηγορίες οφειλών, καθώς
και ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις του ∆Θ

Θα οργανωθούν καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τα συστήµατα ΤΠΕ του ∆Θ,
έτσι ώστε µε αξιοπιστία, αποδοτικότητα και ασφάλεια να εξυπηρετούν τόσο
απευθείας τους πολίτες όσο και τις Υπηρεσίες του ∆Θ.
Οι πολίτες, χρησιµοποιώντας τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, κατοχυρωµένες

νοµικά από την Πολιτεία, θα µπορούν να πραγµατοποιούν σηµαντικό αριθµό συ-
ναλλαγών µε τις Υπηρεσίες του ∆Θ µε ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς άσκοπες και
χρονοβόρες µετακινήσεις.

4. Με τη Space Hellas συνεργάζεστε πάνω από 20 χρόνια σε θέ-
µατα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Σε ποιο βαθµό η συ-
νεργασία σας αυτή έχει βοηθήσει στην υλοποίηση των στρατη-
γικών σας σχεδίων; Πιστεύετε ότι η Space Hellas µπορεί, ως
system integrator, να συµβάλλει και στην επίτευξη των µελλο-
ντικών σας σχεδίων;

Πράγµατι, η συνεργασία του ∆Θ µε τη Space Hellas ξεκίνησε πριν 20 περί-
που χρόνια και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, µέσα από έργα και προµήθειες συστη-
µάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ, στα οποία η Space Hellas κρίθηκε ανάδοχος µετά
από ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Στην πολυετή συνεργασία µε το ∆Θ, η Space Hellas αποδείχθηκε σοβαρός,
αξιόπιστος και αποτελεσµατικός συνεργάτης. Με την τεχνογνωσία που διαθέτει,
εφαρµόζει και διαχέει κατά την υλοποίηση των έργων στο ∆Θ, έχει βοηθήσει απο-
φασιστικά την αρµόδια ∆/νση στην οργανωµένη ανάπτυξη συστηµάτων ΤΠΕ και
στην επίτευξη των στόχων των ∆ιοικήσεων του ∆Θ.

Οι µελλοντικοί σχεδιασµοί του ∆Θ για ολοκληρωµένα συστήµατα απαιτούν συ-
νεργασία µε αξιόπιστες εταιρίες στις οποίες ο ∆Θ θα µπορεί να απευθύνεται για
θέµατα που αφορούν τις ταχύτατα εξελισσόµενες ΤΠΕ. Η Space Hellas, ανά-
δοχος υποστήριξης και εξέλιξης του «Πληροφοριακού Συστήµατος Εξυπηρέτησης
του Πολίτη του ∆Θ» για τα επόµενα 3,5 έτη, ανήκει σίγουρα στις εταιρίες που
πληρούν τις απαιτήσεις του ∆Θ. Εκτιµάται µάλιστα ότι θα ανταποκριθεί µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο στο ρόλο αυτό, κρίνοντας και από την άριστη µακρόχρονη
συνεργασία της µε το ∆Θ. 



Η RF µελέτη αποτελείται από τα εξής στάδια:

Capacity & Coverage Planning

Site Survey

Υλοποίηση Ηλεκτρονικής Μελέτης Ραδιοκάλυψης

Ανάλυση - Αναφορά Αποτελεσµάτων.

Capacity & Coverage Planning
Καταγραφή των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιεί το δίκτυο σε ρυθµό µετάδοσης ανά-

λογα µε τον αριθµό των χρηστών, τις εφαρµογές που λειτουργούν και την κρισιµότητά τους.

Επιπλέον, καταγραφή των χώρων για τους οποίους ζητείται κάλυψη.

Site Survey
Η επιθεώρηση του χώρου από την οµάδα των µηχανικών περιλαµβάνει την πραγµατοποίη-

ση µετρήσεων ραδιοκάλυψης µε τη χρήση του ειδικού εργαλείου Ekahau Site Survey (ESS).

Η λήψη των µετρήσεων είναι µια ανεξάρτητη διαδικασία που µας προσφέρει την πραγµατική

εικόνα της ραδιοκάλυψης στον υπό µελέτη χώρο, προκειµένου να τη συγκρίνουµε µε τα απο-

τελέσµατα της προσοµοίωσης. Η συλλογή των µετρήσεων δίνει τη γραφική αναπαράσταση της

ραδιοκάλυψης του χώρου. Το ESS έχει τη δυνατότητα ανακάλυψης των υφιστάµενων access

points, προσοµοίωσης της λειτουργίας τους σε συνδυασµό µε εικονικά access points και κα-

ταγραφής των συνθηκών ραδιοκάλυψης που δηµιουργούνται στον υπό µελέτη χώρο, επιτρέ-

ποντας την εξακρίβωση της απόδοσης του δικτύου πριν αυτό τεθεί σε πλήρη εφαρµογή.

Ηλεκτρονική Μελέτη Ραδιοκάλυψης
Για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής µελέτης ραδιοκάλυψης χρησιµοποιούνται 2 εργαλεία:

το ESS και το Ringmaster. Το εύκολο σε χρήση γραφικό περιβάλλον χρήστη επιτρέπει τον

εύκολο σχεδιασµό του χώρου ραδιοκάλυψης και των συνθηκών που επηρεάζουν την ασύρ-

µατη µετάδοση. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι δυνατόν:

να προβλεφθεί δυναµικά η απόδοση του δικτύου

να προσοµοιωθούν υψηλά επίπεδα κίνησης που µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα συµ-

φόρησης στο δίκτυο και να προβλεφθεί η συµπεριφορά του δικτύου σε περίπτωση παύ-

σης λειτουργίας κάποιων στοιχείων (π.χ. access points) ή µετακίνησης τους στο χώρο

να πραγµατοποιηθεί η µελέτη της ραδιοκάλυψης σε σηµεία και χώρους που είναι αδύνατη

η ανθρώπινη πρόσβαση.

Οι υπηρεσίες RF Planning έχουν αναδειχθεί πλέον σε αναπόσπαστο
κοµµάτι της σωστής σχεδίασης και µελέτης ενός δικτύου ασύρµατης
πρόσβασης. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν µια ακριβή εικόνα των δυ-
νατοτήτων του δικτύου πριν την εγκατάστασή του και, παράλληλα, συµ-
βάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους βελτιστοποίησης του δικτύ-
ου, πριν αυτό τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
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Υπηρεσίες RF PlanningΥπηρεσίες RF Planning

Παύλος Γινατζής
Wireless Solutions Engineer

Product Division



Για το σχεδιασµό της λύσης χρησιµοποιούνται κατόψεις των υπό µελέτη χώ-

ρων, καθώς και δορυφορικές φωτογραφίες. Για την κάλυψη των χώρων χρησι-

µοποιούνται virtual access points που προσοµοιάζουν τη συµπεριφορά των πραγ-

µατικών και τοποθετούνται σε σηµεία στα οποία προσφέρεται η καλύτερη δυνατή

λειτουργία, η µέγιστη απόδοση, η µέγιστη δυνατή κάλυψη του χώρου, µε το µι-

κρότερο δυνατό αριθµό συσκευών. Παράλληλα, λαµβάνονται υπόψη οι δυσκολίες

φυσικής τοποθέτησής τους στα συγκεκριµένα σηµεία, όπως και οι δυνατότητες

τροφοδοσίας τους.

Για το σχηµατισµό της πλέον ολοκληρωµένης εικόνας σχετικά µε το χώρο της

µελέτης, προσοµοιώνονται οι διαµορφώσεις του χώρου (τοιχώµατα, γραφεία, πόρ-

τες, αγωγοί ανελκυστήρων) µε τη χρήση εικονικών στοιχείων που παρουσιάζουν

συγκεκριµένες αποσβέσεις. Αποσβέσεις, που θα επηρεάσουν την κάλυψη του χώ-

ρου, εξαιτίας των απορροφήσεων και των ανακλάσεων που εισάγουν.

Οι παράµετροι των απαιτήσεων του δικτύου ρυθµίζονται έτσι ώστε να λαµβά-

νεται υπόψη ο αριθµός των χρηστών, ο τύπος της υπηρεσίας (VoIP, δεδοµένα,

video), η κρισιµότητα των εφαρµογών (σύνδεση σε ERP, servers), ο απαιτούµενος

ρυθµός µετάδοσης και η εφεδρικότητα των ζεύξεων.

Ανάλυση - Αναφορά Αποτελεσµάτων
Η σχεδίαση της βέλτιστης λύσης προϋποθέτει την ανάλυση των αποτελε-

σµάτων των µετρήσεων και της προσοµοίωσης. Το ESS υποστηρίζει πολλαπλές δυ-

νατότητες ανάλυσης, όπως είναι η αποµόνωση συγκεκριµένου χώρου από το σύ-

νολο της µελέτης, η αποµόνωση συγκεκριµένου access point, προκειµένου να ανα-

λυθεί η κάλυψη που παρέχεται από κάθε στοιχείο ξεχωριστά και η παραµετροποί-

ηση παραγόντων που επηρεάζουν τις συνθήκες που παρουσιάζονται στον υπό µε-

λέτη χώρο. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι το φορτίο στο δίκτυο, η επιλογή

κάρτας δικτύου ασύρµατης πρόσβασης συγκεκριµένου κατασκευαστή, καθώς και

η επιλογή του επιπέδου πρόβλεψης της ραδιοκάλυψης στα σηµεία που είναι αδύ-

νατη η πρόσβαση και η λήψη µετρήσεων.

Επιλέγοντας τα στοιχεία που παρέχουν τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσµατα και

παραµετροποιώντας τους παράγοντες του δικτύου, εξετάζουµε όλα τα πιθανά σε-
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Τα οφέλη της µελέτης RF

δεν περιορίζονται µόνο

στην αρτιότερη δυνατή

σχεδίαση ενός αξιόπι-

στου δικτύου, που πληρεί

τις προδιαγραφές που

έχουν τεθεί. Είναι επιπλέ-

ον εφικτή η εξέταση των

σεναρίων επέκτασης για

µελλοντικές εφαρµογές,

ενώ ελαχιστοποιείται το

κόστος βελτιστοποίησης

του δικτύου.



νάρια και τις συνθήκες υπό τις οποίες το δίκτυο θα πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα

και αδιάλειπτα.

Στις δυνατότητες ανάλυσης περιλαµβάνονται:

Η µέτρηση των access points που καλύπτουν µια περιοχή, προκειµένου να

γνωρίζουµε την εναλλακτική κάλυψη που έχει κάθε σηµείο σε περίπτωση παύ-

σης λειτουργίας ενός access point

Η εκτίµηση της θέσης των access points, προκειµένου να γνωρίζουµε τη
θέση ενός πιθανού rogue access point που δηµιουργεί πρόβληµα παρεµβολών

στα νόµιµα εγκατεστηµένα ή προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο

Η αυτόµατη εκτίµηση της θέσης ενός νέου access point που θα αυξή-

σει τη ραδιοκάλυψη

Η µέτρηση της ισχύος λήψης σε κάθε σηµείο ή περιοχή

Η µέτρηση του ρυθµού µετάδοσης
Η µέτρηση των παρεµβολών, προκειµένου να εντοπιστούν οι περιοχές που
παρουσιάζουν πρόβληµα

Η µέτρηση του λόγου σήµατος προς θόρυβο, που είναι ένας δείκτης για
την ποιότητα υπηρεσιών

Η µέτρηση σήµατος σε συγκεκριµένο κανάλι της επιλογής µας, προ-
κειµένου να είναι εύκολος ο εντοπισµός των ελεύθερων καναλιών ανά περιοχή

και σηµείο.

Μετά την ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης

της λύσης, ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελε-

σµάτων των µετρήσεων για την πιστοποίηση της

προσφερόµενης ποιότητας υπηρεσιών που πρέπει

να συµβαδίζει µε τις προδιαγραφές του δικτύου. 

Η αναφορά των αποτελεσµάτων δηµιουργείται

αυτόµατα από το Ekahau Site Survey µε βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων

στον υπό µελέτη χώρο. Σε αυτήν παρουσιάζονται η κάτοψη του υπό µελέτη χώρου,

πληροφορίες για την παραµετροποίηση των access points και τη θέση τους στο χώ-

ρο και διαγράµµατα που πληροφορούν για τη ραδιοκάλυψη, όπως είναι για την ισχύ

του σήµατος, για το σηµατοθορυβικό λόγο, για τις παρεµβολές, για το ρυθµό µετά-

δοσης και για τον αριθµό των access points που καλύπτουν τον υπό µελέτη χώρο.

Τα οφέλη της µελέτης RF δεν περιορίζονται µόνο στην αρτιότερη δυνατή σχε-

δίαση ενός αξιόπιστου δικτύου, που πληρεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Εί-

ναι επιπλέον εφικτή η εξέταση των σεναρίων επέκτασης για µελλοντικές
εφαρµογές, ενώ ελαχιστοποιείται το κόστος βελτιστοποίησης του δικτύου.

Με την εξέλιξη των τεχνολογιών των ασύρµατων δικτύων (802.11n) και τις δυ-

νατότητες για νέες, περισσότερο απαιτητικές υπηρεσίες που δηµιουργούνται, η
µελέτη RF µετατρέπεται σε ένα απαραίτητο βήµα πριν την τελική υλο-
ποίηση. 

10

T E C H



11

F O C U S

Σε συνεργασία µε τη Space Hellas εφάρµοσε τη λύση τεχνολογίας Deep Packet Inspection
(DPI - Επιθεώρηση πακέτου πληροφοριών σε βάθος). Η συγκεκριµένη λύση είναι του κατασκευ-
αστικού οίκου Allot Communications.

Οι έµπειροι µηχανικοί της Space Hellas προσάρµοσαν τον εξοπλι-
σµό στο δίκτυο της εταιρίας. Tο δίκτυο αυτό, έχει υλοποιηθεί µε τη µορ-
φή αστέρα, µε κεντρικό σηµείο τη Μεταµόρφωση Αττικής και επιπλέον
18 αποµακρυσµένα σηµεία, διασκορπισµένα τόσο στον Ελλαδικό (Αττική,
Θεσσαλονίκη, Κρήτη κλπ), όσο και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο (Σό-
φια Βουλγαρίας). Τα σηµεία αυτά διασυνδέονται χρησιµοποιώντας ψη-
φιακά µισθωµένα κυκλώµατα και το εύρος αυτών ποικίλει από 256 Kbps
έως και 2 Mbps. 

Όπως είναι γνωστό, σε µεγάλες εταιρίες όπως είναι η Πλαίσιο
Computers A.E.B.E., µεγάλο µέρος του εύρους ζώνης καταναλώνεται
άσκοπα για προσωπικές εφαρµογές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το εύ-
ρος ζώνης που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία των εταιρικών εφαρ-
µογών συνεχώς να χρειάζεται να αυξηθεί. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους
διαχειριστές του δικτύου σε «πυροσβεστικές» λύσεις, που περιλαµβά-
νουν τη συνεχή και αλόγιστη αύξηση του εύρους ζώνης των γραµµών
διασύνδεσης.

Λύσεις που όχι µόνο δε λύνουν το πρόβληµα άλλα δηµιουργούν στην
εταιρία επιπρόσθετο κόστος διαχείρισης και λειτουργίας (OpEx). Ο εξοπλισµός της Allot
Communications, NetEnforcer (υλικό) και NetExplorer (λογισµικό), που χρησιµοποιήθηκε από τη
Space Hellas στη συγκεκριµένη περίπτωση, προσφέρει λύσεις στα παραπάνω προβλήµατα. 

Η συγκεκριµένη πλατφόρµα εγκαταστάθηκε µόνο στο κέντρο διαχείρισης του δικτύου στη
Μεταµόρφωση Αττικής. Αξιοποιώντας τα προτερήµατα της τεχνολογίας DPI (Deep Packet
Inspection), καθώς και τις δυνατότητες εφαρµογής κανόνων στο QoS (Quality of Service), η πλατ-
φόρµα αυτή επιτρέπει:

Την αυτόµατη και σε πραγµατικό χρόνο εύρεση εφαρµογών και πρωτοκόλλων που επηρεά-
ζουν την απόδοση του δικτύου

Το συσχετισµό των εταιρικών προτεραιοτήτων της Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. µε τις δικτυα-
κές απαιτήσεις, ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι παράµετροι του QoS

Τον έλεγχο και την παραµετροποίηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης από τα
αποµακρυσµένα καταστήµατα της εταιρίας, µε απώτερο στόχο την επιτάχυνση και τη βέλτι-
στη λειτουργία του δικτύου.  

Με την αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στην εικόνα 1, δηµιουργήθηκε ένα «έξυπνο» δίκτυο,
απαλλαγµένο από είδη κίνησης που δεν επιφέρουν απολύτως κανένα επιχειρησιακό όφελος στην
εταιρία. Επίσης, αποσαφηνίσθηκαν οι µελλοντικές ανάγκες του δικτύου σε ό,τι αφορά το εύρος
ζώνης των γραµµών υψηλού κόστους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, οι οποιεσδήποτε µελλοντικές
επενδύσεις της εταιρίας στην υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή να βασίζονται στα ασφαλέστερα συ-
µπεράσµατα που εξάγονται µε τη χρήση του υλικού και λογισµικού NetEnforcer και NetExplorer
της Allot Communications τα οποία, έχουν εγκατασταθεί µε απόλυτα εξειδικευµένο τρόπο από
τη Space Hellas στο δίκτυο της εταιρίας Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

CASE STUDY: 
Eπίβλεψη και ∆ιαχείριση Κίνησης ∆ικτύου
CASE STUDY: 
Eπίβλεψη και ∆ιαχείριση Κίνησης ∆ικτύου

Η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. είναι µία εταιρία µε υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης και ένα δίκτυο καταστηµάτων που διευρύνεται συνεχώς.
Στην προσπάθειά της να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της υποδοµής της
και κυρίως της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, τόσο οι γραµµές
επικοινωνίας όσο και οι εφαρµογές της, προχώρησε στην εφαρµογή
προηγµένων µεθόδων ελέγχου της δικτυακής της κίνησης.



Στο σηµερινό απαιτητικό περιβάλλον των υποδοµών IT, η Space Hellas
προτείνει τη δική της λύση για την παρακολούθηση και επίλυση προ-
βληµάτων σε Servers, Workstations και συσκευές IP, από οπουδήπο-
τε και αν βρίσκεστε.

Πως λειτουργεί: 
Η πλατφόρµα .pulse IT Intelligence έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου

από τη Space Hellas και βασίζεται στην τεχνολογία Microsoft.net. Αποτε-
λείται από τρία βασικά στοιχεία που συνεργάζονται για να πετύχουν την ασφα-
λή και έµπιστη παρακολούθηση των ΙΤ υποδοµών:

Το Server της πλατφόρµας .Pulse, που βρίσκεται πίσω από το εταιρι-
κό Firewall και είναι η καρδιά του συστήµατος 

Το ειδικό λογισµικό ".pulse Agent", που εγκαθίσταται στα συστήµατα που
θέλουµε να παρακολουθήσουµε ή να διαχειριστούµε και

Την Ενιαία Κονσόλα ∆ιαχείρισης, µε την οποία οι διαχειριστές πραγµα-
τοποιούν όλη τη διαχείριση, το monitoring και τον ορισµό πολιτικών. Είναι
απόλυτα φορητή, εκτελείται από USB stick µε τεχνολογία U3 ή Portable Apps
και πιστοποιεί τον ιδιοκτήτη της µέσω Ψηφιακών Πιστοποιητικών.

Μεταξύ των σηµαντικότατων λειτουργικών δυνατοτήτων του .pulse είναι η
αποµακρυσµένη διαχείριση ακόµη και απλών IP συσκευών µε διαµεσολαβητή τον
.Pulse Agent, το ισχυρό Reporting που βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης σε
τεχνικά προβλήµατα και η παρακολούθηση ακόµη και εφαρµογών τρίτων κατα-
σκευαστών µε τα κατάλληλα Plugins (π.χ. antivirus, mail systems, IDS/IPS κλπ).

Πλεονεκτήµατα-Οφέλη:
Χρησιµοποιεί οποιαδήποτε εφαρµογή Remote Control (π.χ. RDP Client, VNC, Radmin, Citrix
Client, κλπ), εξειδικευµένες εφαρµογές τρίτων όπως ο Cisco Device Manager, συστήµατα δια-
χείρισης Τ/Κ, Storage, Video Surveillance, χωρίς να χρειαστεί ο πελάτης να αλλάξει τον τρό-
πο λειτουργίας του

Συνεργάζεται µε άλλα λογισµικά µέσω XML messaging (π.χ. Microsoft Office, Ticketing
Systems)

Λειτουργεί ακόµη και αν ο agent ή η κονσόλα δε βρίσκονται µέσα στο εταιρικό δίκτυο (χρή-
στες που είναι συνεχώς µετακινούµενοι)

Χρησιµοποιείται και ως εκπαιδευτικό εργαλείο, µοιράζοντας την οθόνη του διαχειριστή σε πολ-
λούς Agents

Μπορεί να επιτύχει σε µερικούς µόνο µήνες έως και 70% των αποδόσεων σε υλικό και αν-
θρωποώρες.

Εφαρµογές σε:
Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες IT Help Desk & Technical Support (π.χ. Software Vendors,
ISPs), οι οποίες µπορούν να το προµηθευτούν µέσω µίας ευέλικτης τιµολογιακής πολιτικής

Οργανισµούς που διαθέτουν αποµακρυσµένα συστήµατα απρόσιτα ή εκτός του εταιρικού τους
δικτύου (π.χ. Dialup, ADSL, GPRS/3G IP devices)

Πελάτες που µπορούν να ενσωµατώσουν στο .Pulse την παρακολούθηση και άλλων εργαλείων
διαχείρισης που ήδη διαθέτουν, λαµβάνοντας ειδοποιήσεις από µία ενιαία κονσόλα. 
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Πέντε νέοι συνεργάτες ήρθαν να προστεθούν στην οικογένεια της SpacePhone!
Γεγονός το οποίο ανεβάζει τον αριθµό των συνεργασιών σε 66, ενώ δύο ακόµα
αποκλειστικά καταστήµατα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στον Ελληνικό χώρο.

Η SpacePhone συνεχίζει να βρίσκεται κοντά σας πανελλαδικά. Ανταποκρίνεται
στις ανάγκες σας για επικοινωνία, κινητή και σταθερή τηλεφωνία παρέχοντας
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε να µας βρείτε στα νέα µας αποκλειστικά καταστήµατα:
NEO! Θεσσαλονίκη: Φιλιπουπόλεως 8, Τ.Κ. 56123, Τηλ.: 2310 744828

NEO! Καρδίτσα: Καραϊσκάκη 8, Τ.Κ. 43100, Τηλ.: 24410 77525

Αλλά και στο δίκτυο αποκλειστικών καταστηµάτων µας σε όλη την Ελλάδα:
Χαλκιδική: Χαριλάου Τρικούπη 46, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100, Τηλ.: 23710 24931 
Θεσσαλονίκη: Γοργοποτάµου 37, Εύοσµος, Τ.Κ. 56224, Τηλ.: 23130 05946 
Χίος: Aπλωταριάς 1, Τ.Κ. 82100, Τηλ.: 22710 81344 
Αργοστόλι Κεφαλλονιάς: Λ. Βεργώτη 3, Τ.Κ. 28100, Τηλ.: 26710 29339
Αριδαία: Λοχ. Παπαδοπούλου 17, Τ.Κ. 58400, Τηλ.: 23840 23033
Πρέβεζα: Λ. Ειρήνης 38, Τ.Κ. 48100, Τηλ.: 26820 26655
Κρήτη: Αγ. Βαρβάρα, Τ.Κ. 70003, Τηλ.: 28940 23223  
Λακωνία: Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23051, Τηλ.: 27350 29113 
Θεσσαλονίκη: Π. Συνδίκα 61, T.K. 54644, Τηλ.: 2310 811841 
Κιλκίς: 21ης Ιουνίου 127, Τ.Κ. 61100, Τηλ.: 23410 24521 
Σέρρες: Πλ. Εµπορίου 11, Τ.Κ. 62122, Τηλ.: 23210 62262 
Πτολεµαΐδα: Ιωάννη Χρηστίδη 2, Τ.Κ. 50200, Τηλ.: 24630 54141 
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Νέες συνεργασίες, καινούρια 
καταστήµατα, πνοή ανανέωσης
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S P A C E P H O N E

ΑΘΗΝΑ 
Μεσογείων 302 & Λοχαγού ∆εδούση 2
155 62 Χολαργός
Τηλ.: +30 210 94.94.800
Fax: +30 210 94.94.900
e-mail: spacephone@space.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Γιαννιτσών 31 & Π. Κυρίλλου, 
Βαλκανικό Κέντρο "Αλέξανδρος" 
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 867.200
Fax: +30 2310 887.230
e-mail: infothess@space.gr

Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία

Συνδέσεις Internet

Προϊόντα Πληροφορικής

Τηλέφωνα-Αξεσουάρ

Gadgets
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Επιτυχηµένη ήταν η παρουσία της Space Hellas στην έκθεση Exposec

2008, που έλαβε χώρα στις 1 και 2 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η Space Hellas έδωσε δυναµικό παρόν στη συνεδριακή ενότητα της

έκθεσης µε δύο πολύ ενδιαφέρουσες οµιλίες. Η πρώτη οµιλία, µε εισηγητή

τον ∆ρ. Ηλία Ανδρικόπουλο, Προϊστάµενο Έρευνας και Ανάπτυξης της Space
Hellas, είχε ως θέµα τον Έλεγχο Σηµείων Εισόδου στη χώρα. Η δεύτερη
οµιλία, µε εισηγητή τον κ. Σωκράτη Κωστίκογλου, ∆ιευθυντή R&D και Εφαρ-

µογών της εταιρίας, αναφερόταν στην Παρακολούθηση και Ασφάλεια των

Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Η Space Hellas χορηγός στην Exposec 2008

Η Space Hellas υποστήριξε ως χορηγός το σεµινάριο για την ασφάλεια των αθλητικών

εγκαταστάσεων που πραγµατοποιήθηκε στις 17 & 18 Απριλίου, στο New York College. Μέσα

στα πλαίσια του σεµιναρίου, ο κ. Σωκράτης Κωστίκογλου, ∆ιευθυντής R&D και Εφαρµογών

της εταιρίας, παρουσίασε τη δοµή και τη λειτουργία ενός συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτεί-

ας. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε σηµαντικά και σύνθετα έργα που µε µεγάλη επιτυχία έχει

υλοποιήσει η Space Hellas. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται το µεγαλύτερο σε έκταση πα-
νελλαδικό σύστηµα ψηφιακής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, που διασφαλίζει την οµα-

λή και χωρίς απρόοπτα διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου και µπάσκετ.

Η Space Hellas χορηγός σεµιναρίου 
για την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων

Με τη χορηγία της Space
Hellas ολοκληρώθηκε η µεγά-

λη τεχνολογική εκδήλωση της

Microsoft Ελλάς στο ξενοδο-

χείο Intercontinental, όπου πα-

ρουσιάστηκε για πρώτη φορά

στην Ελλάδα η νέα σειρά προϊ-

όντων Windows Server 2008,

Visual Studio 2008 και SQL

Server 2008. Στο περίπτερό της,

η Space Hellas παρουσίασε

λύσεις ΙΤ µε έµφαση στην πλατ-

φόρµα .pulse IT Intelligence, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία .ΝΕΤ και έχει αναπτυχθεί από

τη Space Hellas.

∆υναµική η παρουσία της Space Hellas 
στο "Launch Event" της Microsoft Ελλάς



01. ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
02. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
03. ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Ν. ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - SPACEPHONE 

04. ΜΑ∆ΑΡΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
05. ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, PRESALES ENGINEER, 
IT SOLUTIONS & STORAGE 

06. ΡΑΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
07. ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, SYSTEM ENGINEER

΄Έξι νέοι συνάδελφοι µε πολύ κέφι για δουλειά και όρεξη για δηµιουργία προστέθηκαν στο δυ-

ναµικό της Space Hellas το τελευταίο τρίµηνο. 

Τους ευχόµαστε ολόψυχα καλή αρχή και πάντα επιτυχίες!!! 
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Η Space Hellas, συµµετείχε ως χορηγός στο Athens International Forum of Security, το

οποίο έλαβε χώρα στις 5 & 6 Μαϊου στο ξενοδοχείο HILTON, µε θέµα την Ασφάλεια Πληρο-

φοριών. Στο περίπτερο της Space Hellas, ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να ενηµερωθεί
για τις ολοκληρωµένες λύσεις που προσφέρει η εταιρία στον τοµέα αυτό. Επιπλέον, υπήρξε

ενηµέρωση σε θέµατα που αφορούν στη «∆ιαχείριση Συµβάντων Ασφαλείας», καθώς και στο

«Ιατρικό Απόρρητο & την Προστασία Ιατρικών ∆εδοµένων».

Nέοι συνάδελφοι

Η Space Hellas χορηγός στο Athens International Forum of Security

Καλές ∆ιακοπές...
Ραντεβού το Σεπτέµβρη!!!
Καλές ∆ιακοπές...
Ραντεβού το Σεπτέµβρη!!!



Συνάντηση κορυφής...
∆ύναµη επιλογής!

H SPACEPHONE για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

µε τις τρεις κορυφαίες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

SPACEPHONE (ΑΘΗΝΑ) Λ. Μεσογείων 302 & Λοχαγού ∆εδούση, 155 62 Χολαργός / τηλ.: +30 210 94.94.800 
fax: +30 210 94.94.945 / e-mail: spacephone@space.gr
SPACEPHONE (ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ) Γιαννιτσών 31 &  Π. Κυρίλλου, Βαλκανικό Κέντρο “Αλέξανδρος”, 546 27 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30 2310 867.200 / fax: +30 2310 887.230 / e-mail: infothess@space.gr

Για νέες συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα: +30 210 94.94.813
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