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Editorial

ρισκόμαστε σε μία πολύ σημαντική στιγμή στην 

ιστορική διαδρομή της Space Hellas. Τη στιγμή της

απόφασης του Δημήτρη Μανωλόπουλου να απο-

χωρήσει από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και να παραδώσει τη «σκυτάλη» στη νέα γενιά των

στελεχών της εταιρίας.

Κατόπιν αυτής της απόφασης, η εκλογή μου στη θέση του

προέδρου της Space Hellas με τιμά ιδιαίτερα και μου δημι-

ουργεί υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και ενθουσιασμό για

δύο λόγους. Πρώτον, επειδή καλούμαι να ασκήσω τα νέα

μου καθήκοντα σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο και

να οδηγήσω την εταιρία σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Και

δεύτερον, επειδή οι δεσμοί μου με τη Space Hellas είναι κά-

τι περισσότερο από επαγγελματικοί, εφόσον αναδείχθηκα

μέσα από τους κόλπους της και μαζί της απέκτησα γνώση και

εμπειρία. 

Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σημαντική

στιγμή, που θα καθορίσει το μέλλον της Space Hellas και θα

αποτελέσει τη συνέχεια σε μια εξαιρετική πορεία, που μέχρι

στιγμής έχει να επιδείξει πολλά μέσα στα 28 χρόνια παρου-

σίας της εταιρίας στην Ελληνική αγορά και όχι μόνο. Μια

πορεία που μετράει ικανοποιημένους πελάτες, άριστες συ-

νεργασίες, ολοκληρωμένα έργα υψηλής τεχνολογίας και 

αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Στόχος μου, δε θα μπορούσε να είναι άλλος από τη δέ-

σμευση να κρατήσω γερά στα χέρια μου το τιμόνι της εται-

ρίας και να φροντίσω, ώστε η πορεία της να παραμείνει σε

σταθερά ανοδική τροχιά. 

Στην προσπάθειά μου αυτή δεν είμαι μόνος, μαζί με το 

Διοικητικό Συμβούλιο, τα Διευθυντικά στελέχη, καθώς και το

υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό, όλοι μαζί μια δύναμη, θα 

αποτελέσουμε εγγύηση για τη συνέχιση της επιτυχημένης

πορείας και του οράματος των ιδρυτών της εταιρίας. 

Η πολυετής συνεργασία με την πλειοψηφία των στελεχών

της Space Hellas, μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε κοινούς

στόχους και αξίες ενώ επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να 

οραματιζόμαστε το μέλλον της με αυτοπεποίθηση, αισιοδο-

ξία και σιγουριά. 

Ανοίγουμε λοιπόν πανιά για να κατακτήσουμε νέους ορίζο-

ντες και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες της εταιρίας

μας και στο διεθνές περιβάλλον. Ήδη με την ίδρυση δύο νέ-

ων εταιριών σε Μάλτα και Σερβία, έχουμε ενισχύσει την πα-

ρουσία της Space Hellas στη νότια Ευρώπη και θέτουμε τις

βάσεις για την είσοδό της και σε άλλες αγορές.

Αυτή η προσπάθεια εξωστρέφειας θα αποτελέσει την αρ-

χή μιας νέας εποχής. Παράλληλα, θα εξακολουθήσουμε να

έχουμε την προσοχή μας πάντοτε εστιασμένη στους πε-

λάτες που μας στήριξαν και εξακολουθούν να μας στηρί-

ζουν, επενδύοντας δυναμικά στις νέες τεχνολογίες και στην

παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής

ποιότητας.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι οι αλλαγές που έγιναν

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, έρχονται να κατα-

στήσουν σαφές ότι η Space Hellas είναι ένας οργανισμός

που φέρει γερές βάσεις, μπορεί και προσαρμόζεται στα νέα

δεδομένα, καινοτομεί, εκσυγχρονίζεται διαρκώς και τολμά

να βλέπει μπροστά. 

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση!

Σπυρίδων Δ. Μανωλόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,

B
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News Flash

H Space Hellas Xρυσός Χορηγός στο Cisco Connect

Space Hellas - Gold Partner
της Cisco - συμμετείχε ως
Χρυσός Χορηγός στο Cisco

Connect 2013 παρουσιάζοντας σε όλη
της την έκταση την τεχνολογία Cisco
BYOD, τόσο στο περίπτερό της όσο και
στην κεντρική ομιλία της εταιρίας. 
Στο περίπτερό της, εν μέσω πλήθους κοι-
νού, η Space Hellas παρουσίασε ζωντανά
εφαρμογές τεχνολογίας BYOD με τη
χρήση του Identity Services Engine μέσω
του οποίου γίνεται η αναγνώριση και ανά
περίπτωση, η ένταξη ενός επισκέπτη μέ-
σω πλειάδας συσκευών πρόσβασης, στο
ευρύτερο εταιρικό δίκτυο. Σκοπός είναι η

πρόσβαση στα Internal Resources της 
εταιρίας αλλά και η χρήση ενοποιημένων
επικοινωνιών (UC) είτε ενσύρματα είτε 
ασύρματα. Στην υλοποίηση χρησιμοποι-
ήθηκαν όλα εκείνα τα δομοστοιχεία που
συνιστούν το πλήρες περιβάλλον της 
επιχείρησης, όπως LAN switch, Access
Point, Firewall, Jabber client αλλά και λύ-
σεις προηγμένης φωνητικής επικοινωνίας
της Plantronics που συνεργάζονται 
απρόσκοπτα με τη λύση της Cisco.
Η ομολογουμένος πρωτότυπη προσέγ-
γιση του BYOD την οποία παρουσίασε
η κ. Χαρά Βασιλειάδου, Ιnformation
Security specialist της Space Hellas στην

ομιλία της με τίτλο «Everybody stay
down!There is a smartphone in the
building!”, ανέδειξε με τρόπο «κινηματο-
γραφικό», τη βασική λειτουργικότητα της
πλατφόρμας Identity Services Engine μέ-
σω της οποίας είναι δυνατή η ολοκλή-
ρωση μίας λύσης BYOD. Aναφέρθηκαν
όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που κάνουν
τη λύση μοναδική, η αρχιτεκτονική μέσω
της οποίας επιτυγχάνεται η πλήρη ενο-
ποίηση με τα υπόλοιπα στοιχεία της 
υποδομής, αλλά και ο τρόπος με τον 
οποίο το ΒΥΟD μπορεί να συμβάλει
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
μιας σύγχρονης εταιρίας.
…Και του χρόνου! 

H Space Hellas Χρυσός Χορηγός στο 3ο Συνέδριο Infocom Security

Space Hellas, έδωσε δυναμικά και φέτος το «παρών» ως χρυσός χορηγός στο 3ο Συνέδριο Infocom Security, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2013. 
Στα πλαίσια του Infocom Security, η ομιλία του κ. Αλέξανδρου Ντέτσικα, Information Security Consultant, με θέμα «Bring

Your Own Device or Bring Your Own Drinks», προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο κοι-
νό του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αναλύθηκε η ολιστική προσέγγιση σε
επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να ακολουθηθεί από τις εταιρίες, με στόχο την επιτυχη-
μένη και ασφαλή εφαρμογή της νέας τάσης του Bring Your Own Device στα επιχειρη-
σιακά περιβάλλοντα.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η αθρόα προσέλευση στελεχών και η μεγάλη αλληλεπί-
δραση κοινού-παρουσιαστών κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος Lab το ο-
ποίο οργανώθηκε από τη Space Hellas στα πλαίσια του συνεδρίου, με θέμα DoS Αttacks.
Ηow the work, how do we stop them.
Τέλος, στο περίπτερό της, η Space Hellas παρουσίασε μια ευρεία γκάμα εξειδικευ-
μένων λύσεων και εφαρμογών για την ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών
συστημάτων.

H

H
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Επέκταση της Space Hellas
με νέες θυγατρικές στο εξωτερικό 
και πιστοποίηση τους με ISO 27001

ε συνέχεια της παρουσίας της Space Hellas με θυ-
γατρικές εταιρίες στην Κύπρο και τη Ρουμανία και
με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέ-

φειας της εταιρίας και τη διεκδίκηση έργων στο εξωτερικό στο
χώρο του ICT, η Space Hellas ίδρυσε δύο νέες θυγατρικές
στη Μάλτα και στη Σερβία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις θυγατρικές της εται-
ρίας στο εξωτερικό πρόσφατα πέρασαν από ενδελεχείς δια-
δικασίες αξιολόγησης με αποτέλεσμα την επέκταση  της πι-
στοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πλη-
ροφοριών (ISO 27001) που διαθέτει η εταιρία  και για τις
δραστηριότητες των θυγατρικών της στο εξωτερικό.

Δύο σημαντικά βραβεία και πολλαπλές

διακρίσεις για τη Space Hellas, από τη Cisco

ε συνέχεια της επαναπιστοποίησής της ως Gold
Partner αλλά και σημαντικών διακρίσεων που έλαβε
από τη Cisco όπως «Channel Customer Satisfaction

Excellence» αλλά και πολλαπλών άλλων που αφορούσαν στη
βαθιά τεχνογνωσία εξειδικευμένων θεματικών περιοχών, η Space
Hellas κατάφερε να αποσπάσει  δύο σημαντικά βραβεία.
Για την ακρίβεια, η Space Hellas, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πα-
γκόσμιου Cisco Partner Summit που έλαβε χώρα στη Βοστόνη
των ΗΠΑ, απέσπασε το βραβείο «Εnterprise Partner of the Year»
αλλά και το βραβείο  «Αrchitectural Excellence Borderless
Networks Partner of the Year», για τις περιοχές της Ελλάδας
της  Κύπρου και Μάλτας. Και εις ανώτερα Space Hellas!

Σ

Θετικά μηνύματα από τα
οικονομικά αποτελέσματα 2012 
και πρώτου τριμήνου 2013

ύξηση κατά 12,2% παρουσίασε ο ενοποιημένος
τζίρος της Space Hellas για το 2012 και ανήλθε
στα € 48,5 εκ. έναντι € 43,2 εκ. το 2011. Τα κέρ-

δη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8% σε € 450 χιλ. το 2012
έναντι € 416 χιλ το 2011. Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η πο-
ρεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδι-
αιτέρα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο 
οποίος έκλεισε στα € 14,5 εκ. το 2012 έναντι € 18 εκ. το 2011.
Αξιοσημείωτες  είναι τόσο  η δημιουργία σημαντικών θετι-
κών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 7,6 εκ. όσο και
η αύξηση των διαθεσίμων τα οποία έκλεισαν στα € 4,1 εκ.
το 2012 έναντι € 1,7 εκ. το 2011. 
Η πορεία του ομίλου, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέ-
σματα του 2012 συνεχίζεται και το 2013.
Πιο συγκεκριμένα και για το 1ο τρίμηνο του 2013,  μπορεί
να παρουσιάστηκε μια κάμψη του τζίρου από € 11,3 εκ. το
2012 σε  € 10.2 εκ. το 2013,   αλλά ταυτόχρονα  επετεύχθη
περαιτέρω βελτίωση  του EBIDTA από € 1 εκ. το 2012 σε
€ 1,3 εκ. το 2013  και των αποτελεσμάτων προ φόρων από
€ 0,2 εκ. το 2012 σε € 0,5 το 2013.
Καθώς η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου  αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, το
1ο Τρίμηνο του 2013 παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση του
βραχυπρόθεσμου δανεισμού από € 14,5 εκ. στο τέλος του
2012  σε  € 11,7 εκ στο 1ο τρίμηνο του 2013.
Ο στόχος της επίτευξης συνεχούς εμπορικής ανάπτυξης με
ταυτόχρονη βελτίωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών
στοιχείων της εταιρίας αποτελεί ένα στοίχημα ιδιαίτερα 
δύσκολο στις ημέρες μας. Οι εταιρίες που θα κερδίσουν 
αυτό το στοίχημα θα μπορέσουν να πορευθούν καλύτερα
στο μέλλον και η Space Hellas θα είναι μέσα σε αυτές.

A Σ

Η  Space Hellas λαμβάνει τη διάκριση” Gold Partner”, της Microsoft 

Space Hellas αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τη Microsoft ως Microsoft GOLD Partner, όσον αφορά  στην πα-
ροχή λύσεων βασισμένων στην τεχνολογία Microsoft Hyper-V και Microsoft System Center. 
H συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Space Hellas πιστοποιείται από τη  Microsoft ως ένας

στρατηγικός συνεργάτης που διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και είναι σε θέση να υλοποιεί επιτυχώς λύσεις Management and
Virtualization. Παράλληλα, η εταιρία αποδεικνύει την αφοσίωση στους πελάτες της μέσω της παροχής προς αυτούς λύσεων
υψηλής ποιότητας και στην αιχμή της τεχνολογίας, με την πιστοποίηση της Microsoft.

H
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News Flash

NEO πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων
SPACEPHONE BUSINESS CENTERS, 
σε αποκλειστική συνεργασία με την VODAFONE

ριάντα νέα καταστήματα – business centers σε όλη την Ελλάδα, σε 
αποκλειστική συνεργασία με τη Vodafone, μετράει το νέο Πανελλαδικό
δίκτυο καταστημάτων της SpacePhone.

Τα καταστήματα αυτά, θα διαθέτουν λύσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αλ-
λά και συνδέσεις internet της εταιρίας Vodafone, όπως και κεφαλόφωνα και ακου-
στικά της εταιρίας Plantronics, για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.
Επιπλέον, στο portfolio των υπηρεσιών τους, τα νέα καταστήματα θα διαθέτουν για
εταιρικούς πελάτες λύσεις παρακολούθησης στόλου οχημάτων (fleet management),
λύσεις ελέγχου και παρακολούθησης μο-
νάδων ενέργειας (φωτοβολταϊκών πάρ-
κων), υπηρεσίες cloud (Μicrosoft office
365) ενώ μιάς και τα καταστήματα αυτά
βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» της
Space Hellas, θα μπορούν να διαθέτουν
σε κάθε ενδιαφερόμενο, ολοκληρωμένες
λύσεις από το ευρύ φάσμα υπηρεσιών
και λύσεων ICT της εταιρίας.

Τ

Η ομάδα μπάσκετ της Space Hellas 
στο δρόμο του πρωταθλήματος 2013

ομάδα μπάσκετ της SPACE
HELLAS αφού κατέκτησε
αήττητη τον τίτλο της Πρω-

ταθλήτριας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Basket Στελεχών Επιχειρήσεων του
2012 που διοργανώθηκε από την
Shutdown.gr, συνεχίζει την καταπληκτική
της πορεία διεκδικώντας τον τίτλο του
Πρωταθλήματος Basket Στελεχών Επι-
χειρήσεων και για το 2013. Με προπονη-
τή και αρχηγό τον Παναγιώτη Ντουμά-
νη και αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθε-
σή της, η ομάδα κάνει και φέτος το θαύ-
μα της με εξαιρετική συνταγή επιτυχίας.
Το πρωτάθλημα πραγματοποιείται σε
δύο αγωνιστικούς γύρους και μετέχουν
οκτώ ομάδες. Ο πρώτος γύρος ξεκίνη-

σε τον Νοέμβριο και ολοκλη-
ρώθηκε τον Μάρτιο με 28 αγώ-
νες, όπου η oμάδα μας με επτά
αγωνιστικές έχει έξι νίκες και μία
ήττα. Από τον Απρίλιο διανύου-
με το δεύτερο γύρο και η ομάδα μας μέ-
χρι στιγμής βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι τέσ-
σερις πρώτες ομάδες της regular season,
θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα σε 
αγώνες final four και είναι βέβαιο πως η
ομάδα μας θα είναι εκεί, για να υπερα-
σπιστεί τον τίτλο της.
Η προσπάθεια των συναδέλφων φέρει
την αναγνώριση όλων μας και ανεβάζει
την εκτίμησή μας πολύ ψηλά, γεμίζοντάς

μας με ηθική ικανοποίηση και υπερηφά-
νεια. Το γεγονός ότι οι νίκες είναι πολ-
λές είναι θαυμάσιο, το ότι μπορεί η 
αγωνία μας να εκτοξεύεται κάποιες στιγ-
μές είναι σίγουρο, το ότι είμαστε μια πα-
ρέα και το διασκεδάζουμε είναι απλά 
υπέροχο. Για μας δε μετράει το αποτέ-
λεσμα αλλά οι όμορφες και χαρούμενες
στιγμές που ζούμε σε όλα τα παιχνίδια,
η επιτυχία θα έρθει ως επιβράβευση, 
ακόμα και αν δεν έρθει θα μας μείνουν
όλα τα άλλα που δεν είναι λίγα.

H

Best Check Point
Partner Greece &
Cyprus 2012 για τη
Space Hellas

Space Hellas βραβεύτηκε
στο ετήσιο Checkpoint
Partner Event που έλαβε

χώρα στη Σλοβενία, ως «Best Check
Point Partner Greece & Cyprus 2012».
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι η
Ελλάδα σημείωσε αύξηση πωλήσεων
σε λύσεις Checkpoint κατά 23% στη
διάρκεια της περσινής περιόδου, πο-
σοστό στο οποίο συνέβαλε σημαντι-
κά, η Space Hellas. 

Η
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οινή Συνεργιστική κι Ολοκληρωμένη Χρήση των Τεχνολογιών
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών
για Ενίσχυση της Ασφάλειας των Συνόρων» ονομάζεται το νέο

έργο που ανέλαβε η Space Hellas ως συντονιστής κοινοπραξίας εταιριών
και πανεπιστημίων και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007-2013 / Δράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011».
Το JASON έχει ως στόχο την Έρευνα & Ανάπτυξη ενός εξελιγμένου 
ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας των συνόρων, χερσαίων & θα-
λασσίων, με τη σύντηξη δεδομένων από διαστημικούς αισθητήρες όπως
ΕΟ SAR δορυφόροι, εναέριους αισθητήρες όπως UAV, ναυτικούς αισθη-
τήρες, όπως AIS (παράκτιο και δορυφορικό) κι επίγειους αισθητήρες, ό-
πως οπτικές & θερμικές κάμερες, ραντάρ, ηχόμετρα, κλπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικές τεχνολογίες που θα αξιοποιηθούν 
εκτενώς περιλαμβάνουν: σύντηξη δεδομένων από πολλαπλούς ετερογενείς
αισθητήρες για την ανίχνευση, παρακολούθηση κι εντοπισμό στόχων, επε-
ξεργασία κι ανάλυση εικόνας για δορυφορικές εικόνες EO SAR καθώς &
για κάμερες επίγειες και πάνω σε UAV, δορυφορικά & ασύρματα δίκτυα αι-
σθητήρων τύπου M2M (Machine-to-Machine) προς τη κατεύθυνση του
«Internet of Things», καινοτόμες έξυπνες κινητές εφαρμογές βασιζόμενες
στη θέση χρήστη για βελτιωμένη διαθεσιμότητα υπηρεσίας οποτεδήποτε κι
οπουδήποτε με βάση GNSS,GIS και 3G κινητές τεχνολογίες. 
Εκτός από τη Space Hellas, στο έργο συμμετέχουν οι IRIDA Labs,
AEROFILMS, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΠΙΣΕΥ - Εργαστήριο Κινητών 
Ραδιοεπικοινωνιών, ΕΜΠ - Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας.

«K

JASON - Νέο αναπτυξιακό έργο για την

Ολοκληρωμένη Ασφάλεια Συνόρων 

Άλλα Αναπτυξιακά Έργα

Space Hellas συμμετέχει στο έργο «Satellite Enhanced
Telemedicine and eHealth for sub-Saharan Africa Programme -
Study on Interoperability Aspects» το οποίο χρηματοδοτείται 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και συντονίζεται από την Ισπα-
νική εταιρία Indra Sistemas. Η Space Hellas θα συμβάλει στο σχεδιασμό της
πλατφόρμας  που θα παρέχει υπηρεσίες eLearning και eCare σε χώρες της
Υπο-Σαχάριας Αφρικής.

Επίσης, η Space Hellas συμμετέχει στο έργο «Broadband in EU Regions via
satellite» το οποίο χρηματοδοτείται από το Competitiveness and Innovation
Framework Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από την
Βρετανική εταιρία AVANTI. Στόχος τους έργου είναι να καθορίσει τις κα-
τευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων
υψηλής ταχύτητας μέσω δορυφόρου σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης
για να βοηθήσει με την επίτευξη του στόχου της 100% ευρυζωνικής κάλυ-
ψης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. 

H

Η Space Hellas με σημαίνοντα

ρόλο στο Hellenic Space Cluster 

ρόσφατα εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η πρόταση
για την χρηματοδότηση με ποσό έως 5 εκατ.

ευρώ του «Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Δια-
στημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)», στο
πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Καινοτομικών
Συστάδων Επιχειρήσεων Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγο-
ρά: Ο Πλανήτης - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».
Το si-Cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσ-
σόμενο βιομηχανικό Cluster καινοτομίας στην Ελλάδα,
με δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος ικανού να πα-
ράγει και να προσελκύσει υψηλής στάθμης έρευνα, 
ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί
σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε μια ταχέως ανα-
πτυσσόμενη αγορά, όπως αυτή του τομέα των διαστη-
μικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Το si-Cluster απο-
τελείται από περισσότερα από 20 βιομηχανικά μέλη,
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και
ΜΜΕ, ενώ πέρα από τη βιομηχανική του βάση, ισχυ-
ροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του με όλους τους
παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, της
ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δι-
κτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περι-
φερειακών αρχών καθώς και άλλων εμπλεκομένων φο-
ρέων σε αυτόν το απαιτητικό τεχνολογικό τομέα. Η 
ιδέα για το si-Cluster ξεκίνησε το 2008, με τη σύσταση
της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τε-
χνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), και ενισχύθηκε
το 2009 με τη συνεργασία με το Corallia, τον πρώτο φο-
ρέα που συστάθηκε στην Ελλάδα με στόχο την οργα-
νωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συ-
νεργατικών σχηματισμών.
Η Space Hellas είναι ενεργό μέλος της ΕΒΙΔΙΤΕ τα τε-
λευταία 5 χρόνια και ένας από τους εκπροσώπους της
στο νεοϊδρυθέν Συντονιστικό Συμβούλιο του si-Cluster.
Να σημειωθεί πως η Space Hellas είναι συντονιστής του
μεγαλύτερου συνεργατικού έργου  στο πλαίσιο του 
si-Cluster, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ. Το
συγκεκριμένο έργο μεταξύ άλλων θα μελετήσει και 
αξιοποιήσει τεχνολογίες διαστήματος με στόχο την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για την παρακο-
λούθηση του περιβάλλοντος, την εποπτεία και προστα-
σία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, την επιτήρηση των
συνόρων και των ακτών, τη βελτίωση της παρακολούθη-
σης των γεωργικών πολιτικών, κ.α. ■

Π
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Eνοποιημένη διαχείριση πληροφοριακών
υποδομών μέσω του CISCO UNIFIED
COMPUTING SYSTEM (UCS)

ο Μάρτιο του 2009 η Cisco Systems εισήγαγε στον κό-
σμο της πληροφορικής μια σημαντική καινοτομία, το σύ-
στημα Cisco UCS (Cisco Unified Computing System).

Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε για να αλλάξει τη φιλοσοφία
στον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης  ενός μοντέρνου
Datacenter, ενοποιώντας τον κόσμο των διακομιστών με τον κό-
σμο της δικτύωσης, τόσο των υποδομών LAN όσο και των 
υποδομών SAN, μέσω μιας ομοιογενούς πλατφόρμας εικονο-
ποίησης και διαχείρισης των πόρων αυτών.
Ο πρωταρχικός στόχος της φιλοσοφίας Unified Computing 
είναι η μείωση του κόστους κτήσης μιας υποδομής μέσω της 
ενοποιημένης διαχείρισης των μέχρι πρότινος διαχωρισμένων 
υποσυστημάτων. Η ενοποιημένη διαχείριση συνεισφέρει σημα-
ντικά και στην αύξηση της ευκολίας επέκτασης της υποδομής που
βασίζεται στις τεχνολογίες Cisco UCS.

Τι ακριβώς είναι το Cisco UCS
Το Cisco Unified Computing System (UCS) είναι ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα οργάνωσης, διασύνδεσης και διαχείρι-
σης της υποδομής ενός Datacenter. Το σύστημα αποτελείται
από Switches, unified καλωδίωση (κίνηση δεδομένων τύπου
LAN και SAN) και Blade/Rack Servers ή συνδυασμό των δύο.
Τη διαχείριση του συστήματος αναλαμβάνει ένα λογισμικό σε
embedded μορφή στα κεντρικά Cisco UCS Switches, το Cisco
UCS Manager.

Cisco UCS 6200series Fabric Interconnect Switches
Το υποσύστημα αυτό αποτελεί το κεντρικό σημείο διασύνδεσης
του συστήματος Cisco UCS και εξυπηρετεί σε δύο σημαντικούς

σκοπούς. Στη διασύνδε-
ση και επικοινωνία όλων

των υποσυστημάτων, καθώς και στην παραμετροποίηση και δια-
χείρισή τους. Στον τομέα της επικοινωνίας προσφέρει τη δυνα-
τότητα συγχώνευσης της διακίνησης δεδομένων τύπου LAN, SAN
και Management από το ίδιο καλώδιο διασύνδεσης, ενώ στον το-
μέα της διαχείρισης παρέχει τη δυνατότητα ενοποιημένης παρα-
μετροποίησης και παρακολούθησης όλων των πτυχών της υπο-
δομής UCS από μια κονσόλα διαχείρισης.

Cisco Fabric Extenders
Ο ρόλος των συσκευών αυτών είναι η τοποθέτησή τους κοντά
στους διακομιστές ώστε να συγκεντρώνουν την καλωδίωση στο
πάνω μέρος των Rack (Top-of-rack switches) και στη συνέχεια να
την οδηγούν στα κεντρικά switches. Κατά τη σύνδεσή τους με τα
κεντρικά switches, συμπεριφέρονται σαν port extenders και η δια-
χείρισή τους γίνεται σαν να ήταν παραπάνω πόρτες στα κεντρικά
αυτά switches. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την απλούστευση της
παραμετροποίησης των δικτυακών συσκευών, καθώς και την ευ-
ελιξία και ομοιομορφία της εφαρμογής των ρυθμίσεων στις πόρ-
τες των συσκευών αυτών.

Cisco UCS Servers
Σημαντικό υποσύστημα της
πλατφόρμας Cisco UCS είναι οι
Servers που διατίθενται σαν 
ενοποιημένα κομμάτια της πλατ-

φόρμας αυτής σε δύο τύπους, Rack και Blade Servers. Οι Servers
αυτοί είναι βελτιστοποιημένοι τόσο για την εξυπηρέτηση εφαρ-
μογών σε φυσικό επίπεδο όσο και για τη φιλοξενία virtual servers
παρέχοντας ένα σύνολο από εξαρτήματα που υποστηρίζουν
Virtualization σε επίπεδο Hardware. Η διαχείρισή τους μπορεί να
πραγματοποιηθεί κεντρικά μέσω της κονσόλας Cisco UCS
Manager, τόσο για τους Rack όσο και για τους Blade Servers.

Cisco UCS Manager
Η διαχείριση του περιβάλλοντος
Cisco UCS πραγματοποιείται με τη
χρήση του λογισμικού Cisco UCS
Manager. Το λογισμικό αυτό διαθέ-
τει ένα σύνολο από δυνατότητες 

ελέγχου και διαχείρισης της υποδομής, παρέχοντας τη δυνατό-
τητα διαχείρισης έως 160 διακομιστών, των υποσυστημάτων που

Τ
Του Σταύρου Καρπόζηλου
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απαρτίζουν αυτούς και την υποδομή που τους υποστηρίζει.
Επίσης, υποστηρίζεται η χρήση πολιτικών και προφίλ για την αυ-
τοματοποιημένη και κεντρική παραμετροποίηση και η διαχείριση
των υποσυστημάτων που απαρτίζουν μια υποδομή Cisco UCS.

Γιατί Cisco UCS
Η υιοθέτηση των τεχνολογιών Cisco Unified Computing από 
ένα οργανισμό έχει να προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό πλεονε-
κτημάτων σε σχέση με την πιθανή επιλογή εναλλακτικών, μη πλή-
ρως ολοκληρωμένων μεταξύ τους λύσεων, όπως:
✓ Ευκολότερη διαχείριση: Μέσω της κεντρικής κονσόλας

Cisco UCS Manager ένας διαχειριστής μπορεί να παραμε-
τροποιήσει σχεδόν οποιαδήποτε πτυχή της υποδομής Cisco
UCS, ενώ οι δυνατότητες αυτόματης ανίχνευσης και παρα-
μετροποίησης μειώνουν δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο
διαχείρισης της υποδομής.

✓ Ευκολότερη αναβάθμιση και επέκταση υποδομής: Η 
υποστήριξη πολιτικών και προφίλ παραμετροποίησης επιτρέ-
πουν την ταχεία και αξιόπιστη ενσωμάτωση νέου εξοπλισμού
στην υποδομή.

✓ Μείωση απαιτούμενου φυσικού χώρου και ενέργειας:
Διαθέτοντας ένα σύνολο από χαρακτηριστικά βελτιστοποίη-
σης του βαθμού consolidation κατά την εικονοποίηση των
διακομιστών της υποδομής, επιτυγχάνεται η σημαντική μείω-
ση του απαιτούμενου εξοπλισμού, οπότε μειώνεται δραστικά
και ο απαιτούμενος χώρος αλλά και η ενέργεια που απαιτεί-
ται για τη φιλοξενία τους.

✓ Μείωση ρίσκου: Η ενσωμάτωση ήδη δοκιμασμένου και 
πιστοποιημένου εξοπλισμού με όλα τα υποσυστήματα της 
υποδομής, καθώς και η χρήση ήδη δοκιμασμένων προφίλ και
πολιτικών παραμετροποίησης μειώνουν σημαντικά το ρίσκο εν-
σωμάτωσης και διαχείρισης εξοπλισμού σε μια υποδομή Cisco
UCS.

✓ Ευκολότερη συμμόρφωση σε απαιτήσεις και κανονι-
σμούς: Η κεντρική διαχείριση και η χρήση πολιτικών κατά την
παραμετροποίηση συνεισφέρουν καταλυτικά στην ευκολότε-
ρη συμμόρφωση σε απαιτήσεις και κανονισμούς.

✓ Πλήρης διαχείριση κύκλου ζωής των παγίων: Η συγκέ-
ντρωση πληροφοριών για την υποδομή σε κεντρικό σημείο και
η υποστήριξη APIs για την ολοκλήρωση με εξωτερικά προ-
γράμματα διαχείρισης (ITIL Processes, CMDB format
compatibility) διευκολύνουν σημαντικά τη διαχείριση της ζω-
ής των πόρων μιας υποδομής Cisco UCS.

Με τη χρήση των τεχνολογιών Cisco Unified Computing 
ένας οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί από τη λειτουργία και
διαχείριση της υποδομής του σε αρκετούς τομείς. Ξεκινώ-
ντας από την ενοποιημένη διαχείριση της υποδομής και συ-
νεχίζοντας στην ευελιξία αναβάθμισης, επέκτασης και ανα-
κατανομής των πόρων της υποδομής αυτής, ένας οργανι-
σμός μέσω της ταχείας προσαρμογής της υποδομής του στις

αλλαγές απαιτήσεων μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ πιο απο-
τελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του πε-
ριβάλλοντος εργασίας του, ενώ η χρήση δοκιμασμένων και
πιστοποιημένων τεχνολογιών εγγυάται ότι η υποδομή του
οργανισμού αυτού εκτός από την απαραίτητη ευελιξία θα πα-
ρέχει και την απαιτούμενη αξιοπιστία.
Η επιλογή της Cisco Systems για τη λύση των απαιτήσεων υπο-
δομής ενός οργανισμού εγγυάται επίσης τη συνεχή υποστήριξη
των υιοθετημένων τεχνολογιών και του συνεχούς εκσυγχρονι-
σμού τους, παρέχοντας σε ένα οργανισμό την εξασφάλιση της
συνεχούς εξέλιξης των τεχνολογιών της υποδομής για την κά-
λυψη των αναγκών του οργανισμού όχι μόνο στο παρόν αλλά
και στο μέλλον.
Η επιλογή της Space Hellas  ως Integrator και Service Provider
της υποδομής ενός οργανισμού εγγυάται όχι μόνο την ομαλή
και αξιόπιστη ενσωμάτωση των τεχνολογιών Cisco UCS, αλλά και
την πλήρη εναρμόνισή τους με τις υπόλοιπες τεχνολογίες που
μπορεί να διαθέτει o οργανισμός αυτός. Η επαναπιστοποίηση
της Space Hellas ως Cisco Gold Certified Partner σε Ελλάδα,
Κύπρο και Μάλτα αποτελεί το επιστέγασμα των άριστων επιδό-
σεών της στις υπηρεσίες υποστήριξης των πελατών της αλλά και
του υψηλού βαθμού ικανοποίησής τους. Επιπλέον, μέσω της πι-
στοποίησης αυτής καταδεικνύεται έμπρακτα η υψηλή κατάρτιση
των στελεχών της Space Hellas σε εξειδικευμένα θέματα αρχι-
τεκτονικής και τεχνολογίας UCS (Cisco Advanced Data Center
Architecture).
Ως επιβεβαίωση της δυνατότητας εγκατάστασης, παραμετρο-
ποίησης και βελτιστοποίησης μιας υποδομής Cisco UCS, αλλά
και ως Case Study μιας μεγάλης εγκατάστασης σε Ελληνικό 
έδαφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έργο που σχεδίασε, υλο-
ποίησε, βελτιστοποίησε, ενσωμάτωσε και παρέδωσε στην Εθνι-
κή Τράπεζα της Ελλάδος η Space Hellas σε συνεργασία με τη
Cisco Systems Hellas. Το σύνολο του έργου που παραδόθηκε
αποτελείτο από 28 διακομιστές τύπου Blade που περιέχονταν σε
συνολικά 4 Blade Chasses, ενώ για τη διασύνδεση του εξοπλισμού
χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4 Cisco 6200series Fabric
Interconnect Switches. Ο εξοπλισμός αυτός ενσωματώθηκε στην
υπόλοιπη υποδομή, παραμετροποιώντας το σύστημα διαχείρισης
Cisco UCS και ρυθμίζοντας την πρόσβαση του νέου εξοπλισμού
στα υπάρχοντα συστήματα αποθήκευσης, δικτύωσης, εικονο-
ποίησης και διαχείρισης.
Γενικά, η πολυετής εμπειρία της Space Hellas σε ένα σύνολο 
από υλοποιήσεις λύσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στο δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα, η συνεχής επένδυση της εταιρίας στην
εκπαίδευση των μηχανικών της σε βάθος στις νέες τεχνολογίες
και η επένδυση της εταιρίας σε οργάνωση, εξοπλισμό και διαδι-
κασίες (ITIL Based Service Desk, ISO27001 Processes) μπορούν
να παρέχουν βέλτιστο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη 
υποδομών σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους εξασφαλί-
ζει την κάλυψη και των πιο απαιτητικών αναγκών που μπορεί να
έχει ένας οργανισμός. ■
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Η εμπρόθεσμη και με εξαιρετική επιτυχία παράδοση στο Υπουργείο Εξωτερικών του απαιτητι-
κού έργου ανάπτυξης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων N-VIS, αποτελεί
ένα μεγάλο στοίχημα που κέρδισε η εταιρία μας και τα στελέχη της, έχοντας ολοκληρώσει με
επιτυχία… το γύρο της γης σε όλες τις  ελληνικές πρεσβείες και προξενεία μέσα σε 27 μήνες!  

ο στοίχημα αυτό, τόσο από  τε-
χνολογικής, γεωγραφικής αλλά
και “project management” 

οπτικής, ήταν δύσκολο, αλλά κατακτήθη-
κε με την υπομονή, επιμονή, εργατικότη-
τα, ομαδικότητα και τεχνογνωσία των στε-
λεχών μας και με την απόλυτα επιτυχη-

μένη συνεργασία με τα στελέχη του
Υπουργείου Εξωτερικών, τόσο από τα
γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα όσο
και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη που
θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί
ότι θα έφτανε ως  ανθρώπινο δυναμικό
της Space Hellas!...Xαρτούμ, Κινσάσα, Τε-

χεράνη,Τζακάρτα, Μπανγκόκ, Αβάνα,
Νέο Δελχί, Μοντεβιδέο, Μπραζίλια, Σα-
γκάη, Σύδνεϋ, Βανκούβερ, Κίεβο, Αγία Πε-
τρούπολη, Μανίλα, Ν. Υόρκη, Δουβλί-
νο..μερικές μόνο από τις πόλεις/πρωτεύ-
ουσες που επισκεφθήκαμε στα πλαίσια
του project και…η λίστα δεν τελειώνει...

Τ

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το 

Eθνικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Θεωρήσεων Ν-VIS,
για όλες τις Προξενικές Αρχές της χώρας ανά την Υφήλιο 
ή …κάνοντας τον (τεχνολογικό) γύρο της γής, σε 27 μήνες!

Tης Διεύθυνσης Έργων της Space Hellas
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Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Θεωρήσεων N-VIS
(National Visa Information System),  αποτελεί μέρος του Ευρω-
παϊκού συστήματος VIS και στοχεύει στην αποτελεσματική δια-
χείριση των διαδικασιών έκδοσης θεώρησης εισόδου (Visa) σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aντίστοιχα, το σύστημα VIS, 
επιτρέπει στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να ανταλλάσσουν δεδομένα
για τις θεωρήσεις και περιλαμβάνει ένα κεντρικό πληροφοριακό
σύστημα θεωρήσεων (C-VIS), καθώς και ένα Εθνικό Πληροφο-
ριακό Σύστημα Θεωρήσεων (N-VIS) για κάθε κράτος-μέλος, το
οποίο συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.
Μέσω του συστήματος N-VIS και της εναρμόνισής του με το
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό σύστημα, το Υπουργείο Εξωτερικών εί-
χε ως στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης visa 
από τις Ελληνικές προξενικές αρχές ανά την υφήλιο. Επίσης,
προσέβλεπε στη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της καλής πί-
στης του αιτούντος θεώρηση εισόδου στη χώρα, στη διενέρ-
γεια ελέγχων ταυτοποίησης με τη χρήση βιομετρικών δεδομέ-
νων, στη διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης αίτησης ασύ-
λου και στην ταυτοποίηση και εξακρίβωση της αυθεντικότητας
των εκδιδομένων θεωρήσεων.
Μέσα στα πλαίσια του έργου, η Space Hellas μέσα σε μόλις 27
μήνες, υλοποίησε με επιτυχία την:
✓ Εκπόνηση πλήρους μελέτης εφαρμογής για την υλοποίηση

του συνόλου του έργου. 
✓ Ανάπτυξη του Ελληνικού Πληροφοριακού Συστήματος Θε-

ωρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (EL-VIS), το οποίο
περιλαμβάνει και σύστημα διασταύρωσης βιομετρικών (δηλ.
λειτουργία BMS – Biometric Matching System).

✓ Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου ε-
ξοπλισμού (και του λογισμικού συστήματος) για τη δημι-
ουργία του Εθνικού Κόμβου Αθηνών και του Εφεδρικού Κόμ-
βου Θεσσαλονίκης.

✓ Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του πληροφορια-
κού εξοπλισμού και βιομετρικού εξοπλισμού των  Προξενι-
κών Αρχών της χώρας.

✓ Παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης, δια-
μόρφωσης, ελέγχου, υποστήριξης λειτουργίας, εκπαίδευσης
(διαχειριστών και χρηστών) και συντήρησης του Συστήματος
(Λογισμικού και Εξοπλισμού) σε όλη τη διάρκεια του Έργου.

✓ Υλοποίηση της σταδιακής εξάπλωσης του συστήματος σε 
όλες τις Προξενικές Αρχές που προβλέπεται να συνδεθούν
με αυτό.

✓ Παροχή υπηρεσιών Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξο-
πλισμό και τις εφαρμογές.

✓ Παροχή πολυήμερων υπηρεσιών εκπαίδευσης επί του συ-
στήματος, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Χαρακτηριστικά προσφερόμενης λύσης
Η προσφερόμενη λύση αποτελείται καταρχήν από το Εθνικό
Πληροφοριακό Σύστημα για τις Θεωρήσεις (N-VIS), το οποίο
βασίζεται στη λύση Norvis της εταιρίας Computas που έχει 

αναπτύξει το αντίστοιχο σύστημα για τη Νορβηγία. Επίσης, 
αποτελείται και από ένα Σύστημα Βιομετρικών (BMS), το οποίο
είναι βασισμένο στον AIM (Advanced Identification Matcher)
που αποτελεί τη μηχανή ταυτοποίησης βιομετρικών δεδομέ-
νων νέας γενιάς της εταιρίας NEC και ουσιαστικά είναι το Αυ-
τόματο Σύστημα Δακτυλοσκοπικής Εξακρίβωσης (Automated
Fingerprint Identification System (AFIS) του BMS.

Κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν 
επιτυχώς κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
Το έργο υλοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία σε ένα πραγματικά
πιεστικό χρονοδιάγραμμα με στόχο να παραδοθεί στο Υπουρ-
γείο Εξωτερικών σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, το συντομό-
τερο δυνατό. Λόγω της φύσης του έργου, τα συστήματα στις
προξενικές αρχές των  χωρών που συμμετέχουν στην προσπά-
θεια έπρεπε να τεθούν σε ετοιμότητα προς χρήση ταυτόχρονα.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις των
αναδόχων των συστημάτων όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε.
και των αναθετουσών αρχών κάθε κράτους με τους εκπροσώ-
πους της διεύθυνσης Unit C3 - Large-scale IT Systems and
Biometrics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.  
Τέλος, κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων στις προξενικές αρ-
χές σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, αντιμετωπίστηκαν
με επιτυχία πολλά απαιτητικά ζητήματα όπως η αποστολή εξο-
πλισμού, οι τελωνειακές διαδικασίες, δυσκολίες πρόσβασης λό-
γω γεωπολιτικών καταστάσεων κλπ.
Όλα τα ανωτέρω αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με το σωστό 
προγραμματισμό, τον καθημερινό και αναλυτικό έλεγχο των 
εργασιών και με την απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία με τα
στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που ενεπλάκησαν στην
υλοποίηση και οργάνωση του έργου και τα στελέχη της διεύ-
θυνσης Unit C3 - Large-scale IT Systems and Biometrics της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για τη Space Hellas… The world is the limit!!! ■
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View Point

δυσκολία στην αξιολόγηση
των υπηρεσιών υποστήριξης
οποιασδήποτε κατηγορίας

ICT εξοπλισμού, εστιάζεται κατά κύριο
λόγο στις παρακάτω αιτίες:
✓ Ο εξοπλισμός είναι μία ηλεκτρονική

συσκευή αποτελούμενη από hard-
ware και software. Μπορούμε να το
δούμε, να το δοκιμάσουμε και να το
αξιολογήσουμε άμεσα. Η υπηρεσία
όμως, είναι άυλη και μπορεί ως επί το
πλείστον να αξιολογηθεί την ώρα που
παράγεται αλλά και εκ του αποτελέ-
σματός της.

✓ Η υπηρεσία μπορεί να έχει διακυμάν-

σεις στην απόδοσή της. Δηλαδή, στην
αρχή να προσφέρεται όπως έχει προ-
διαγραφεί και συμφωνηθεί, ενώ αρ-
γότερα ποιοτικά να αρχίσει να φθίνει.
Με τον εξοπλισμό, αυτό συμβαίνει
σπανιότερα.

✓ Είναι δύσκολο να ελεγχθούν οι ισχυ-
ρισμοί του συνεργάτη που αφορούν
στην παράδοση της υπηρεσίας. Ειδι-
κά με τη σημερινή κρίση, πολλές εται-
ρίες υπερεκτιμούν τις δυνατότητές
τους προκειμένου να εξασφαλίσουν
επιπλέον έσοδα και δεσμεύονται στον
πελάτη για την παροχή υπηρεσιών
που ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να

υποστηρίξουν, τόσο λόγο ελλιπούς
γνώσης του αντικειμένου  όσο και ε-
ξειδίκευσης. 

✓ Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών υποστήριξης απαιτεί  σημαντικές
επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό,
τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδο-
μή. Δεν είναι όμως όλες οι εταιρίες
διατεθειμένες να τις κάνουν, τουλάχι-
στον όχι στον απαιτούμενο βαθμό.

✓ Ο εξοπλισμός έχει μηχανιστική συμπε-
ριφορά και φυσικά δεν έχει ιδιοτροπίες
και ανθρώπινες αδυναμίες, σε αντίθε-
ση με την παροχή υπηρεσιών που βα-
σίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα. 

H

Τα 11 απαραίτητα βήματα για την 
επιλογή του ικανού συνεργάτη για την
υποστήριξη της ICT υποδομής σας 

Του Κωνσταντίνου Τσιαμασιώτη

Η ποιοτική και λειτουργική αξιολόγηση του εξοπλισμού που συνθέτει την ICT υποδομή σας
αποτελεί στις περισσότερες των περιπτώσεων μία σχετικά βατή διαδικασία, ιδιαίτερα δε όταν
γνωρίζουμε τις ακριβείς ανάγκες και απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει ο εξοπλισμός αυτός.
Στον αντίποδα όμως, βρίσκεται η αξιολόγηση των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης που
εγγυώνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού αυτού.  
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Ποιά είναι λοιπόν τα απαραίτητα βήμα-
τα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για
την επιλογή του ιδανικού συνεργάτη για
την υποστήριξη της ICT υποδομής σας; 
1. Εμπειρία. Δείτε το πελατολόγιο του

συνεργάτη και μάθετε τι ακριβώς υπη-
ρεσίες προσφέρει  στους σημαντικό-
τερους πελάτες του. Δώστε προσοχή
μιας και πολλοί υποψήφιοι συνεργάτες
μπορεί να έχουν κερδίσει μια πολύ μι-
κρή δουλειά σε ένα μεγάλο πελάτη και
όμως να το παρουσιάζουν ως τη ναυ-
αρχίδα της εμπειρίας τους. Αν επιθυ-
μείτε μπορείτε να ζητήσετε και επιτό-
πια επίσκεψη σε κάποιον πελάτη ώστε
να συζητήσετε μαζί του.  Ο ικανός συ-
νεργάτης δε θα πρέπει να έχει πρό-
βλημα να το κανονίσει.

2. Ειδίκευση και πιστοποιήσεις. Ζη-
τήστε τις πιστοποιήσεις του συνεργά-
τη σας σε σχέση με τα αντικείμενα που
θα σας υποστηρίξει. Δώστε προσοχή
μιας και υπάρχουν δύο  ειδών πιστο-
ποιήσεις: αυτές που «κερδίζονται» με
εκπαίδευση και εξετάσεις οι οποίες εί-
ναι και πολύ χρονοβόρες και πολυέ-
ξοδες για να πραγματοποιηθούν και
αυτές που δίνονται μέσω internet και
στην ουσία μπορεί να τις πάρει ο κα-
θένας.

3. Γεωγραφική διασπορά. Μάθετε σε
ποιες περιοχές ο συνεργάτης σας 
έχει δικά του γραφεία ή πιστοποιημέ-
νο τοπικό συνεργάτη. Στην περίπτωση
τοπικών συνεργατών σιγουρευτείτε ό-
τι αυτοί υποστηρίζουν ήδη άλλους πε-
λάτες για λογαριασμό του συνεργάτη
σας. Όσο εύκολο είναι να βρεθεί το-
πικός συνεργάτης, τόσο δύσκολο εί-
ναι να ενταχθεί ομαλά και με επιτυχία
σε υπάρχων μηχανισμό υποστήριξης.

4. Επάρκεια ανταλλακτικών. Διαπι-
στώστε ότι ο συνεργάτης έχει επάρ-
κεια ανταλλακτικών στις εγκαταστά-
σεις του. Τα ανταλλακτικά στοιχίζουν
αλλά μόνο έτσι θα υποστηριχτείτε χω-
ρίς πρόβλημα, στους επιθυμητούς
χρόνους. Οι περισσότεροι ισχυρίζο-
νται ότι διαθέτουν επάρκεια ανταλλα-
κτικών, ελάχιστοι όμως διαθέτουν στην
πραγματικότητα και στο βαθμό που
απαιτείται, τα όσα απαραίτητα.

5. Οικονομική ευρωστία. Με την κρί-
ση που μαστίζει την χώρα σήμερα, οι
εταιρίες προσπαθούν συνεχώς να μει-
ώνουν τα κόστη τους. Όταν μια εται-
ρεία πρόκειται να μειώσει τα κόστη της,
συνήθως η πτώση στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζεται
άμεσα. Αν σήμερα ένας υποψήφιος
συνεργάτης έχει οικονομικές δυσκο-
λίες, τότε μάλλον δύσκολα στο μέλλον
θα απολάβετε την υπηρεσία που ανα-
μένετε με πιθανό ενδεχόμενο να μην
μπορεί να σας την προσφέρει καν. 

6. Υποστήριξη μεγάλου εύρους εξο-
πλισμού. Σαφώς και θα αποταθείτε
σε συνεργάτη στο χώρο του ICT.
Όμως, εάν ο συνεργάτης αυτός μπο-
ρεί να υποστηρίξει επιτυχώς μεγάλο
εύρος εξοπλισμού, όπως συστήματα
φυσικής ασφάλειας, συσκευές αυτο-
ματισμού γραφείου, UPS, κλιματιστικά
κ.λ.π. τότε είναι πολύ πιθανό να λάβε-
τε σημαντικές εκπτώσεις και να επιτύ-
χετε οικονομίες κλίμακας στην  περί-
πτωση που του αναθέσετε το σύνολο
των αναγκών σας σε υποστήριξη. 

7. Διαδικασίες συνεργάτη. Μελετήστε
τον τρόπο με τον οποίο θα σας υπο-
στηρίξει ο συνεργάτης σας. Δείτε τον
τρόπο διαχείρισης των κλήσεων, τον
τρόπο χειρισμού και πιθανής κλιμά-
κωσης του προβλήματος. Ελέγξτε το
πώς μετράει τις επιδόσεις του και τι εί-
δους αναφορές παραδίδει και κάθε
πότε. Μη διστάσετε να βάλετε τους δι-
κούς σας κανόνες σε μετρήσεις επί-
δοσης και reporting. Ο ικανός συνερ-
γάτης δεν θα έχει πρόβλημα να προ-
σαρμοστεί.  

8. Managed services. Μπορεί ο συνερ-
γάτης να σας δώσει κάποιες ή όλες α-
πό τις υπηρεσίες σε μορφή managed
services; Ακόμη και αν δεν τις έχετε α-
νάγκη σήμερα, στο μέλλον σίγουρα θα
σας χρειαστούν. Δείτε από κοντά την
υποδομή του συνεργάτη. Εκτός του ό-
τι θα διαπιστώσετε τις ικανότητές του,
θα πάρετε σίγουρα ιδέες που στο μέλ-
λον θα σας μειώσουν τα έξοδα. 

9. Service Level Agreement (SLA).
Ζητείστε δείγμα SLA από το συνερ-
γάτη. Δώστε μεγάλη βαρύτητα στο πό-

σο σαφείς είναι οι συνθήκες που κα-
θορίζουν ποινές. Αν υπάρχουν ασά-
φειες στο θέμα αυτό, είναι ένα γεγονός
που θα πρέπει να σας προβληματίσει.
Σε κάθε περίπτωση, διαπραγματευτεί-
τε τους δικούς σας όρους σύμφωνα
με τις ανάγκες σας και τον προϋπο-
λογισμό σας. 

10. Διαχειριστικό overhead. Προσπα-
θήστε να προβλέψετε τι διαχειριστι-
κό φόρτο θα σας βάλει ο συνεργά-
της. Ο φόρτος αυτός ισοδυναμεί με
χαμένες ώρες για το προσωπικό σας. 

11. Άνθρωποι. Ίσως το πιο σημαντικό
στοιχείο. Ζητείστε να γνωρίσετε τους
τεχνικούς που θα έχετε μόνιμη σχέση
σε περίπτωση που αναθέσετε την 
υποστήριξη στο συγκεκριμένο συ-
νεργάτη. Πέρα από τα χαμόγελα των
πωλητών, οι άνθρωποι αυτοί είναι που
θα μπουν στη ζωή του οργανισμού
σας. Δείτε πέραν από την εμπειρία
τους κάποια σημαντικά χαρακτηριστι-
κά όπως υπομονή, κατανόηση, ικανό-
τητα επικοινωνίας κ.λ.π.  Οι περισσό-
τερες συμβάσεις συντήρησης που 
έχουν αποτύχει οφείλονται στους 
ανθρώπους -τόσο σε αυτούς του 
πελάτη, όσο και του συνεργάτη του.

Αφού λοιπόν εκτιμήσετε όλα τα παρα-
πάνω, μοιραία θα καταλήξετε στο «φλέ-
γον» θέμα του κόστους. Εκεί είναι πι-
θανό να δείτε μεγάλες διαφοροποιή-
σεις μεταξύ των υποψήφιων συνεργα-
τών. Αν έχετε όμως ελέγξει όλα τα πα-
ραπάνω θα μπορέσετε όχι μόνο να τις
εξηγήσετε, αλλά να πετύχετε και καλύ-
τερη συμφωνία. Δείτε ποια σημεία εί-
ναι τα απολύτως απαραίτητα για εσάς
και ζητείστε από το συνεργάτη σας να
αφαιρέσει από τη σύμβαση τα υπόλοι-
πα ή να τα αντικαταστήσει με τυχόν δι-
κές σας ιδιαιτερότητες. 
Τέλος, ο ικανός συνεργάτης, μακρο-
πρόθεσμα, δεν είναι ποτέ πιο ακριβός.
Και αυτό γιατί ήδη έχει κάνει τις απαραί-
τητες επενδύσεις και έχει επιτύχει οικο-
νομίες κλίμακας έτσι ώστε να μην σας
εμφανίζει σταδιακά επιπλέον χρεώσεις
για λύσεις που θα έπρεπε να σας προ-
σφέρει βάσει των αρχικών συμβατικών
του υποχρεώσεων. ■
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BYOD

Βring Your Own Device (BYOD) 
Προσκλήσεις, προκλήσεις και προσεγγίσεις...

πρόγνωση του μέλλοντος δεν
είναι καθόλου εύκολη διαδικα-
σία, αλλά στον κόσμο της τε-

χνολογίας, το μέλλον ανήκει σε αυτούς
που μπορούν να το προβλέψουν. Στην 
ιστορία των διάσημων αποτυχημένων
προβλέψεων είναι και οι κάτωθι δηλώσεις: 
«I think there is a world market for maybe
five computers» Thomas Watson, Προέ-
δρου της IBM (1943) 
«There is no reason anyone would want a
computer in their home» Ken Olsen, ιδρυ-
τής της Digital Equipment Corporation
(1977)   
«Two years from now, spam will be solved»
Bill Gates, ιδρυτής της Microsoft (2004) 
Δεν είναι ωραίο να επαναλαμβάνεται η

ιστορία, για αυτό το λόγο οι εταιρίες 
οφείλουν να είναι έτοιμες να υποδεχτούν
το μέλλον. Συγκεκριμένα, η τεχνολογι-
κή εξέλιξη που έχει ιδιαιτέρως απα-
σχολήσει τον κόσμο της πληροφορι-
κής είναι τα «Έξυπνα Τηλέφωνα»/
smart phones. Στα πλαίσια αυτά, έχει
επικρατήσει ένας «πανικός» στις διευ-
θύνσεις πληροφορικής οι οποίες θα
πρέπει αρμονικά να ενσωματώσουν το
σύνολο των απαιτήσεων που έχουν
προκύψει από αυτές.  
Στο σημείο αυτό εισάγεται η έννοια του
Bring Your Own Device / BYOD, η ο-
ποία συνοψίζεται στην εξής πρόσκληση
ενός οργανισμού προς το προσωπικό
του: «Αν θέλεις μπορείς να χρησιμοποι-

H

Της Χαράς Βασιλειάδου

ήσεις τη δική σου συσκευή (όποια και
αν είναι αυτή) για να εργαστείς από 
οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι».   
Η πρόσκληση αυτή έχει ως κίνητρο και
άρα ως βασικό πλεονέκτημα, τη βέλτι-
στη απόδοση στην επιχειρησιακή λει-
τουργία, αλλά και στην προσαρμογή και
ευελιξία του οργανισμού στα νέα δεδο-
μένα της εποχής.  Παράλληλα, οι τελικοί
χρήστες είναι «ελεύθεροι» να εργα-
σθούν με τον τρόπο που οι ίδιοι θεω-
ρούν αποδοτικότερο ενώ ο φόρτος της
Διεύθυνσης Πληροφορικής - από ένα
σημείο προσαρμογής και έπειτα - μειώ-
νεται, αφού οι χρήστες γίνονται υπεύ-
θυνοι των συσκευών τους. Επίσης, η υι-
οθέτηση του BYOD αναγκαστικά οδη-
γεί στην εκ νέου αξιολόγηση και στον
ανασχεδιασμό των δικαιωμάτων πρό-
σβασης των χρηστών στα δεδομένα του
οργανισμού.  
Το BYOD παράλληλα αποτελεί μία πρό-
κληση μιας και στην εφαρμογή του κρύ-
βει πολλούς κινδύνους. Αυτοί αφορούν
προφανώς σε θέματα ασφάλειας πλη-
ροφοριών και συμμόρφωσης με το νο-
μικό / κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο 
υπόκειται ο οργανισμός. Η πρόκληση
βρίσκεται επίσης στον τρόπο υλοποίη-
σης ο οποίος πρέπει να τηρεί συγκεκρι-



μένες αρχές σχεδιασμού και οργάνω-
σης, ώστε να μην οδηγήσει σε κατάχρη-
ση των δικαιωμάτων πρόσβασης και χρή-
σης. Το πιο επικίνδυνο σημείο στο
BYOD είναι η οριοθέτηση της ιδιοκτη-
σίας: οι συσκευές ανήκουν στον χρήστη
ενώ τα δεδομένα στον οργανισμό. 
Η εν λόγω οριοθέτηση θα πρέπει να 
είναι σαφής τόσο στους χρήστες όσο
και στον ίδιο τον οργανισμό αλλιώς το
BYOD εξελίσσεται σε «Bring Your Own
Horror». 
Ο βέλτιστος τρόπος ενσωμάτωσης της
BYOD τάσης είναι μόνο μέσω μιας ολι-
στικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης
η οποία περιλαμβάνει το λεπτομερή σχε-
διασμό και την οργάνωση του έργου. Στο
σχεδιασμό οφείλουν να εμπλακούν στε-
λέχη από όλη την οργανωτική δομή μιας
εταιρίας και όχι μόνο από τη Διεύθυνση
Πληροφορικής. Αυτό συνεπάγεται, την
εξ’ αρχής αξιολόγηση του οφέλους αλ-
λά και της επικινδυνότητας από την εν-
σωμάτωση των BYOD μηχανισμών και
βέβαια την αποδοχή αυτών από τη Δι-
οίκηση του οργανισμού. 
Παράλληλα, με την αξιολόγηση της επι-
χειρησιακής ανάγκης και κινδύνου, ο ορ-

γανισμός οφείλει να αξιολογήσει το σύ-
νολο του κανονιστικού πλαισίου που τον
διέπει (Οδηγίες Τράπεζας Ελλάδος, Διε-
θνή Πρότυπα Συμμόρφωσης κ.α.), αλλά
και ζητήματα που αφορούν σε νομικό
πλαίσιο, όπως είναι τα προσωπικά δε-
δομένα που αποθηκεύονται στις συ-
σκευές των χρηστών. Το επόμενο στά-
διο περιλαμβάνει την συγγραφή αλλά και
έγκριση της κατάλληλης πολιτικής α-
σφάλειας αλλά και διαδικασιών που ο-
φείλει να ακολουθεί ο οργανισμός για
την ομαλή ενσωμάτωση των BYOD α-
παιτήσεων. 
Στις επόμενες φάσεις, συγκαταλέγονται
όλα τα τεχνικά βήματα (αποτύπωση υ-
πάρχουσας υποδομής, αξιολόγηση των
υπηρεσιών προς διάθεση στους χρήστες,
λεπτομερή καταγραφή των δικαιωμάτων
πρόσβασης, μηχανισμοί πιστοποίησης
αυθεντικότητας, απομακρυσμένη δια-
γραφή δεδομένων, κ.α.) αλλά και η υλο-
ποίηση συγκεκριμένων προϊοντικών λύ-
σεων. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παρα-
πάνω βήματα, ο οργανισμός οφείλει να
εκπαιδεύσει τους χρήστες σε θέματα 
ασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων 
ενώ από εκεί και πέρα, απαιτούνται μό-

νιμες διαδικασίες συλλογής τυχόν συμ-
βάντων της καθημερινότητας και ανανέ-
ωσης των απαιτήσεων βάσει των τεχνο-
λογικών εξελίξεων.   
Συνοψίζοντας, κανένα μεμονωμένο
προϊόν δεν μπορεί να αποτελέσει την
πανάκεια στους κινδύνους που κρύβει
η τάση του BYOD. Η βέλτιστη διαχεί-
ριση της νέας τάσης απαιτεί μία ολιστι-
κή προσέγγιση. Προσοχή πρέπει να
δοθεί στη σπασμωδική απόκριση στις
«έκτακτες» απαιτήσεις χρηστών. Για αυ-
τό, κάθε οργανισμός οφείλει να έχει ξε-
κάθαρη στρατηγική σε σχέση με το
BYOD.  
Η Space Hellas διαθέτει πιστοποιημέ-
νους μηχανικούς στις τεχνολογίες των
πλέον αναγνωρισμένων κατασκευαστι-
κών οίκων που προσφέρουν λύσεις για
BYOD. Παρόλα αυτά, η εμπειρία μας
σε έργα υψηλής πολυπλοκότητας και
“integration” αποτελεί και την υπερα-
ξία μας, αφού είμαστε σε θέση να στα-
θούμε δίπλα στις εταιρίες από τα πρώ-
τα βήματα της ανάλυσης απαιτήσεων
ως και τα τελικά, που αφορούν πλέον
στην ενσωμάτωση μιας βέλτιστης προϊ-
οντικής λύσης. ■
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