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Η επιχειρηματική πραγματικότητα σήμερα –  

ένας κόσμος ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών 

Οποιαδήποτε 

συσκευή, 

 οπουδήποτε,  

οποιαδήποτε 

στιγμή 

Πληθώρα  

εφαρμογών 

Ανάγκη για  

ευέλικτα  

συστήματα 

πληροφορικής  

Οικονομική  

αστάθεια και 

επιχειρηματική 

αποδοτικότητα 

Συγχωνεύσεις/ 

Επιχειρήσεις χωρίς 

σύνορα 



Ο όγκος των δεδομένων θα αυξηθεί επί 300 

μεταξύ 2005 και 2020.* 

Το κόστος αποθηκευτικής μονάδας δεδομένων 

μειώνεται αλλά συνολικά το κόστος 

αποθήκευσης θα αυξηθεί. ** 

Το 90% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η 

ασφάλεια και η διαφύλαξη των δεδομένων είναι 

πλέον σημαντικό επιχειρηματικό ζητούμενο.*** 

 

Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω 

κινητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets, 

laptops, κλπ). 

 

Μόνο το 22% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι 

έχουν αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας 

των δεδομένων τους. *** 

Βασικό στοιχείο αλλαγής στις επιχειρήσεις…  

το περιβάλλον Πληροφορικής 

*Source: IDC The Digital Universe in 2020, December 2012 

**Forecast: External Controller-Based Disk Storage, Worldwide, All Countries, 2011-2015, Gartner 

***Ready Business Survey 2014 



Αλλά επιπλέον αλλάζει και…  

ο  ρόλος των υπεύθυνων Πληροφορικής 

Επιχειρηματική 

καινοτομία 

Διαφοροποίηση Στρατηγική 

εισόδου στην 

αγορά 

Επιχειρηματική 

στρατηγική 

Κάλυψη 

αναγκών των 

πελατών 

Δραστηριότητες CIO 

Ε
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Σήμερα 

Σε 3-5 έτη 

Source: CIO.com 
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Το Cloud μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν στα νέα ζητούμενα 

79% των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα 

θεωρούν το cloud κομμάτι της IT τους στρατηγικής.1  

6x γρηγορότερη ανάπτυξη της αγοράς cloud        

σε σχέση με την ΙΤ αγορά συνολικά  

αναμένεται μέχρι το 2018.2  

 

80% των επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν 

Infrastructure as a Service 

μέχρι το 2016.3 

70% των μεγάλων επιχειρήσεων θα χρησιμοποιήσουν  

cloud  

για κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές (π.χ. back up).4 

 

  
1. Cloud Computing News July 2014 

2. IDC, November 2014: Public Cloud market growing to $127bn  by 2018: 

http://www.enterprisetech.com/2014/11/03/forecasts-call-cloud-burst-2018/ 

3. The role of Cloud in IT Modernisation, RackSpace/Ovum. 18 November 2014:  

4. Vodafone Cloud Barometer 2015 

http://www.cloudcomputing-news.net/news/2014/jul/03/uk-cloud-computing-usage-continues-rise-cif-finds/
http://blog.econocom.com/en/blog/organisations-and-cloud-computing/
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Vodafone Cloud Barometer 2015 

703 μεγάλες επιχειρήσεις, 5 ήπειροι, 16 χώρες 

82% 

81% 

80% 

77% 

59% 

58% 

56% 

54% 

Δεν έχουν υιοθετήσει 

λύσεις Cloud 

Έχουν υιοθετήσει 

λύσεις Cloud 

Η επιχείρηση τρέχει  

με αποδοτικό τρόπο 

 

 

Είμαστε σωστά τοποθετημένοι  

για το μέλλον 

 

 

Είμαστε τεχνολογικά έτοιμοι για να  

ανταποκριθούμε σε μελλοντικές ευκαιρίες 

 

 

 

Η διοίκηση έχει ξεκάθαρη 

 εικόνα των προτεραιοτήτων 

 

Αντίληψη της διοίκησης για δείκτες επιχειρηματικής αποδοτικότητας 
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Πώς η Vodafone 

τοποθετείται σε αυτό το 

περιβάλλον; 

 

Και πώς στηρίζει τις 

επιχειρήσεις; 



€1,5 δις 

επενδύσεις από το 

2008 στην Ελλάδα 

Δυναμική παρουσία της Vodafone σε διεθνές & τοπικό επίπεδο 

No.1  
Ιδιωτικό δίκτυο 

οπτικών ινών στην 

Ελλάδα • . 

Mέλος του 

Vodafone Group  
Περισσότεροι  από  

454 εκ. συνδρομητές 

παγκοσμίως 

Βραβευμένες 

λύσεις  
Cloud & Hosting   

Mobile Fixed 

Cloud 



Η Vodafone είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, 

βοηθώντας να γίνουν Ready Business…  

                    

Σύνδεση της 
επιχείρησης 
Με τους ανθρώπους και 
τους πελάτες 
χρησιμοποιώντας τις πιο 
κατάλληλες τεχνικές 
λύσεις 

Βελτίωση 
Παραγωγικότητας 
Στον σημερινό κινούμενο 
κόσμο με την τεχνολογία 
του αύριο 

Αύξηση της 
αποδοτικότητας 
Με λύσεις που προσφέρουν 
ασφάλεια, ευέλικτο data 
storage and cloud 
computing 

…. παρέχοντας εξελιγμένες διασυνδεδεμένες λύσεις και 

υπηρεσίες που λειτουργούν μαζί ως μία 

...δηλαδή να μπορούν να εκμεταλλευτούν κάθε νέα ευκαιρία 

& να αντιδράσουν άμεσα σε κάθε επιχειρηματική πρόκληση 



Ready  

Business 

Υπηρεσίες  

Κινητής  

Τηλεφωνίας 

Υπηρεσίες Σταθερής 

Τηλεφωνίας,  Δικτύων 

Δεδομένων & Σύγκλισης 

Κινητής-Σταθερής 

Machine to Machine 
Υπηρεσίες 

Mobile Data  

 • Fleet Control 

• Cooler Control 

• Mobile Asset Tracking 

Οριζόντιες λύσεις Cloud 

Ασφάλεια συσκευών 

 

• Data Center Hosting 

• Vodafone Business Cloud 

• Microsoft Office 365 

 

 

• Vodafone Secure 

Device Management 

 

 
 

Υπηρεσίες Δικτυακής 

Διασύνδεσης 

 

Ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 



Διασύνδεση 

Οριζόντιες λύσεις Cloud: Αποδοτική διαχείριση των πόρων 

σας και κάλυψη των αναγκών σας από τη Vodafone 

Υπολογιστική  

Ισχύς/ 

Εφαρμογές 

Αποθήκευση 

δεδομένων 

Αντίγραφα  

ασφαλείας 

Business  

Continuity 
Απόκριση σε νέα 

επιχειρηματικά ζητούμενα  

από μέρες 

σε λίγες ώρες 

 

Ευελιξία Ασφάλεια 

Δυνατότητα 

διασύνδεσης 

μέσω ιδεατού 

ιδιωτικού 

δικτύου 

Vodafone 
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Πώς όλα αυτά μπορούν να 

στηρίξουν τον τομέα της 

ναυτιλίας; 
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Τι μας ζητούν οι ναυτιλιακές που συνεργάζονται μαζί μας; 

Ασφάλεια 

εταιρικών 

δεδομένων 

και 

επικοινωνιών 

Ευελιξία και 

ταχύτητα 

απόκρισης 

στα νέα 

εταιρικά 

δεδομένα 

 

Παγκόσμια 

παρουσία/ 

Πρόσβαση 

στην εταιρία 

από 

οπουδήποτε 

Αποδοτικότη

τα 

 

Επιχειρηματική αποδοτικότητα  



Εταιρική ευελιξία και αποδοτικότητα 

• CapEx (     15-20% λόγω 

υπερδιαστασιοποίησης) 

• Κτήρια/Χώροι 

• Κόστη ανάπτυξης και συντήρησης  

• Σχεδιασμός από εξειδικευμένη ομάδα 

συμβούλων Vodafone 

• Υποστήριξη 24Χ7 -κατάλληλες 

δεξιότητες  

• Απομακρυσμένη πρόσβαση-Έλεγχος 

• Προγραμματισμός εξόδων -ΟpEx 

• Ευελιξία με κλιμακούμενες υποδομές 

• Πιστοποιήσεις -Διαβαθμισμένες 

πολιτικές ασφαλείας 

• Business Continuity (& Σενάριο  

Disaster Recovery) 

• Πρόσβαση από το μεγαλύτερο 

ιδιωτικό δίκτυο οπτικών ινών στην 

Ελλάδα -  End2end υπηρεσία με SLA  

 

 



Η ανάγκη του πελάτη Η λύση από τη Vodafone 

Ευέλικτη λύση υψηλής 

αξιοπιστίας δημιουργίας 

αντιγράφων ασφαλείας 

εταιρικών δεδομένων 
 

 Vodafone Business Cloud Back Up- Μέγιστη δυνατή 

προστασία, ασφάλεια και ταχύτητα ανάκτησης των 

δεδομένων της επιχείρησης, κρυπτογράφηση κατά 

τη μεταφορά και αποθήκευση 
 

 

 

Ready business λύσεις που έχουν υλοποιηθεί για πελάτες μας 
από τον τομέα της ναυτιλίας 

Επέκταση των 

υπολογιστικών πόρων  και 

συστημάτων της 

επιχείρησης χωρίς αρχικό 

κεφάλαιο επένδυσης  
 

 

 Λύση επιχειρηματικής 

συνέχειας/απρόσκοπτης 

λειτουργίας της επιχείρησης 

σε περίπτωση προβλήματος 

ή φυσικής καταστροφής των 

συστημάτων πληροφορικής 

 

 Vodafone Virtual Cloud Servers- Ενοικίαση με το 

μήνα των λειτουργικών πόρων που απαιτούνται με 

δυνατότητα δυναμικής αυξομείωσης τους – ο 

πελάτης νοικιάζει κάθε μήνα μόνο τους πόρους που 

χρησιμοποιεί 
 

 

 

 Vodafone Cloud Business Continuity – Δημιουργία 

μίας virtual (mirror) μορφής της υπάρχουσας 

υποδομής της επιχείρησης στο Cloud, ώστε σε 

περίπτωση προβλήματος, δυσλειτουργίας ή 

καταστροφής να συνεχίσει η αδιάλειπτη λειτουργία 

της επιχείρησης από την υποδομή στο Cloud 
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Vodafone Power to you 

Σας ευχαριστούμε 


