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ΔΩΡΕΑΝ 540 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΜΟΛΙΣ 12 ΕΥΡΩ

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TELLAS GR540 
ΑΠΟ ΤΗΝ TELLAS
Τη διάθεση της νέας υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας «Tellas GR540», η
οποία περιλαμβάνει 540 λεπτά αστικές και υπεραστικές κλήσεις (420 λεπτά
αστικών και 120 υπεραστικών) με μόνο 12 ευρώ το μήνα, σε όλη την Ελλάδα,
κάθε μέρα και ώρα της ημέρας, ανακοίνωσε η Tellas. Σημειώνεται ότι η
υπηρεσία «Tellas GR540» αποτελεί μέρος των «πακέτων» χρόνου ομιλίας,
που ξεκίνησαν με το «Tellas Polis 300». Σημειώνεται τέλος ότι οι
καταναλωτές που συνδυάζουν την υπηρεσία «Tellas GR540», με τη δωρεάν
Υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα, επωφελούνται επιπλέον με 60 λεπτά δωρεάν
αστικών κλήσεων σε κάθε λογαριασμό. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ SAP ΝΕTWEAVER INFODAY

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Το νέο πρότυπο για τη δημιουργία επιχειρησιακών εφαρμογών, μέσω της
ανοικτής πλατφόρμας εφαρμογών και ενοποίησης SAP NetWeaver,
αναμένεται  να παρουσιάσουν από κοινού η SAP Hellas και Sun
Microsystems Hellas. Η παρουσίαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της ημερίδας SAP NetWeaver Infoday, που διοργανώνεται από τις
δύο εταιρείες και θα λάβει χώρα στις 12 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental. Κύριο θέμα της ημερίδας είναι η παρουσίαση
των λειτουργικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας SAP NetWeaver από την
ομάδα τεχνολόγων της SAP, καθώς και η ανάδειξη επιτυχημένων
υλοποιήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα οι ανάγκες που
προκύπτουν από την παγκοσμιοποιημένη αγορά, με τις διαρκείς μεταβολές
στο κανονιστικό πλαίσιο και τις ραγδαίες εξελίξεις στις διαθέσιμες
τεχνολογίες, στρέφουν τις επιχειρήσεις σε ταχύτερα και πιο ευέλικτα
επιχειρηματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από
εφαρμογές λογισμικού που είναι πιο απλές και εύκολες στην προσαρμογή,
με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την άμεση
προσαρμογή σε μελλοντικές ανάγκες. 

• PLANTRONICS
Την κυκλοφορία ενός νέου Bluetooth headset ανακοίνωσε η Plantronics. Το Platronics
Discovery 640 είναι εξαιρετικά μικρό, πολύ ελαφρύ και προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην
επικοινωνία. Το Discovery 640 διατίθεται σε πολυτελή θήκη μεταφοράς στο χρώμα του
αλουμινίου, για να ταιριάζει με την εμφάνιση της συσκευής αλλά και με τα αξεσουάρ που το
συνοδεύουν. Στο εν λόγω πακέτο περιλαμβάνεται εκτός από το ασύρματο ακουστικό, το
αποσπώμενο στήριγμα που προσαρμόζεται ούτως ώστε να χρησιμοποιούμε το Discovery 640
στο δεξί ή στο αριστερό αυτί, τρεις βάσεις από σιλικόνη διαφορετικού μεγέθους που
τοποθετούνται στην κοιλότητα του αυτιού, την ειδική κυλινδρική θήκη μεταφοράς αλλά και
φόρτισης της συσκευής, που τοποθετείται ακόμη και στην πιο μικρή τσέπη, μία ΑΑΑ μπαταρία,
καθώς επίσης και τέσσερις αποσπώμενες υποδοχές που θα χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση
της συσκευής. 

• NETPLEX
Την ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονου
συστήματος δομημένης καλωδίωσης
χαλκού και οπτικών ινών στις νέες
εγκαταστάσεις της ολλανδικής τράπεζας
ABN AMRO στην Αθήνα ολοκλήρωσε η
εταιρεία Netplex. Το έργο επιδεικνύει
στοιχεία υψηλής ολοκλήρωσης, ποιότητας
και αξιοπιστίας,  ενώ παράλληλα
συμμορφώνεται με όλα τα απαιτούμενα
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης
και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών
δικτύων. Όλα τα υλικά του σύγχρονου
συστήματος δομημένης καλωδίωσης είναι
υψηλών προδιαγραφών, κατηγορίας 6
(Cat.6) της ελβετικής εταιρείας Reichle &
De-Massari (R&M). Η εγκατεστημένη τηλε-
πικοινωνιακή υποδομή υποστηρίζει άμεσα
σε επίπεδο κορμού state-of-the-art
τεχνολογίες, όπως το 10 Gigabit Ethernet
(10GBase-LX4 & 10GBase-SR) σύμφωνα
με το IEEE 802.3ae, παράλληλα σε
οριζόντιο επίπεδο υποστηρίζονται άμεσα
τεχνολογίες, όπως το 10 Gigabit Ethernet
10GBase-T σύμφωνα με το IEEE draft
P802.3an/D2.2. Όλο το σύστημα
δομημένης καλωδίωσης καλύπτεται από την
R&M με εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου
ζωής.

• APC
Η APC με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε
ότι η EMC Corporation θα προσφέρει
συστήματα rack της APC μέσω του
προγράμματος EMC Select. Το πρόγραμμα
EMC Select περιλαμβάνει πιστοποιημένα
από την EMC συστήματα, με σκοπό να
βοηθήσει τους πελάτες στην ευκολότερη
υλοποίηση λύσεων διαχείρισης Lifecycle
Management (ILM). Μέσω της συμμετοχής
της APC στο πρόγραμμα EMC Select, οι
πελάτες της EMC μπορούν εύκολα να
προσδιορίσουν και να προμηθευτούν
λύσεις rack της APC, συμβατές με
διάφορους κατασκευαστές αλλά και την EIA
(Ένωση Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών Ειδών).
Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει μοντέλα
της οικογένειας NetShelter VX της APC,
εφοδιασμένα με μονάδες κατανομής ισχύος
για rack και  προηγμένη διαχείριση
καλωδίων. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν
ένα περιβάλλον ουδέτερο προς τους
χρήστες για την ανάπτυξη εξοπλισμού
πληροφορικής υψηλής πυκνότητας, που
βασίζεται σε rack και χρησιμοποιείται για
την επίτευξη στόχων ILM. Επιπλέον, τα
συστήματα της APC, που είναι διαθέσιμα
μέσω του προγράμματος EMC Select,
διαθέτουν πιστοποίηση InfraStruXure για
χρήση με την αρχιτεκτονική της APC για
Κρίσιμη Υποδομή Δικτύου (NCPI).


