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Forrester: Συνεχίζεται η θριαμβευτική πορεία
του public cloud
Το public cloud αποκτά όλο
και μεγαλύτερη σημασία για
τις Διευθύνσεις Πληροφορικής
των επιχειρήσεων. Τρανή
απόδειξη οι εντυπωσιακοί ρυθμοί
ανάπτυξης που κατέγραψαν τη
χρονιά που πέρασε εταιρείες
που εξειδικεύονται σε αυτήν
την αγορά, όπως οι AWS και
Salesforce.com, αλλά και η
τοποθέτηση του cloud στον
πυρήνα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των
παραδοσιακών και καθιερωμένων vendors λογισμικού. Σύμφωνα με την Forrester
Research, το χρονικό διάστημα 2016-2020 η αγορά public cloud θα καταγράψει
ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 22%, με τη χρήση των υπηρεσιών
public cloud στις επιχειρήσεις να αυξάνεται συνεχώς. Στη σχετική διεθνή έρευνα
της Forrester, στην οποία έλαβαν μέρος υπεύθυνοι πληροφοριακών υποδομών από
διάφορες χώρες, το 33% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι χρησιμοποιούν ήδη
πόρους από το public cloud (όταν το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζονταν στο
9%), ενώ ένα επιπλέον 17% σχεδιάζει την αξιοποίησή του μέσα στους 12 επόμενους
μήνες. H μεγάλη δυναμική της αγοράς public cloud αποτυπώνεται στα λεγόμενα της
Jennifer Adams, αναλύτριας της Forrester, η οποία θεωρεί την ανάπτυξη του public
cloud, ως μία από τις μεγαλύτερες disruptive αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην
αγορά τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Τo Πλαίσιο
δημιούργησε
ευχετήριες
κάρτες αξίας
1,99€ και
διπλασίασε
τα έσοδα
από αυτές προκειμένου να ενισχύσει τα
σχολεία της Μάνδρας και της Αττικής, με
σχολικά είδη και τεχνολογικό εξοπλισμό.
Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, η
ομάδα εθελοντών του Πλαισίου «Πλάι σου»
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis,
βρέθηκε στα συγκεκριμένα σχολεία και
στόλισε τις αίθουσες, έπαιξε με όλα τα
παιδιά και μοίρασε πολλά δώρα σε μια
μεγάλη γιορτή.
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Η Terracom συμμετέχει στην έκθεση CES 2018
Η μοναδική ελληνική εταιρεία που θα συμμετάσχει ως εκθέτης
Η Terracom, η οποία ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα και αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής στη Βορειοδυτική Ελλάδα, θα συμμετάσχει
στην Έκθεση CES 2018, η οποία θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 9-12 Ιανουαρίου
στις ΗΠΑ. Στο περίπτερό της η εταιρεία θα παρουσιάσει στους επισκέπτες της
έκθεσης το QR-Patrol, ένα σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης περιπολιών
για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των συστημάτων ασφαλείας και το
SpotyPal, ένα σύστημα εύρεσης αντικειμένων, κατοικίδιων ζώων και συσκευών που
λειτουργεί και ως προσωπικός συναγερμός για την προστασία ατόμων (panic alarm).

Ο Γιάννης Ταφύλλης νέος διευθυντής στο ΚΕ.ΜΕ.Α.
Ο Γιάννης Ταφύλλης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, ανέλαβε τη θέση
διευθυντή στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α). Στα νέα του καθήκοντα, όπως
αναφέρεται στη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
περιλαμβάνονται η διεύθυνση του οργανισμού, ο συντονισμός των δράσεων των τομέων
και η επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΔΣ, η μέριμνα για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού, ο σχεδιασμός του πλαισίου
δράσης του ΚΕ.ΜΕ.Α. και η εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής του, η εισήγηση
για την πρόσληψη και τοποθέτηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού κ.λπ. Στόχος του
ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα που
αφορούν την πολιτική ασφάλειας, όπως και η παροχή υπηρεσιών, συμβουλευτικού και
γνωμοδοτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.
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Το Smart Cities Conference επί
6 συνεχή χρόνια αποτελεί τη μεγάλη
και δυναμική συνάντηση όλων των
stakeholders για την έξυπνη, ασφαλή
και βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών
πόλεων.

Η πλούσια θεματολογία του περιλαμβάνει
παρουσιάσεις, success stories και
city projects από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, λύσεις και υπηρεσίες
για τους decision makers, αλλά και
τοποθετήσεις θεσμικών εκπροσώπων
για την ελληνική & ευρωπαϊκή
στρατηγική.

www.smartcitiesconference.gr
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