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εγκα1ν1α 

με λάμψη 
Με μια λαμπρή δεξίωση, σε μεγάλο ξενοδοχείο των Αθηνών, πραγ

- ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Amtech ·9s, !lης Έκθεσης Αμε
ρικανικής Υψηλής Τεχνολογίας, που διοοργανώνει το Ελληνοαμερι
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Την έκθεση εγκαινίασαν ο Αμερικανός πρέσΒης Νίκολας Μπερνς, η 
υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και ο διευ&υνtής .,Ερευ

νας και Ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ηώργος Μυτακίδης. Η αθηναϊκή ελiττου επιχειρηματικού, πο
λιτικού χαι καλλιτεχνικού κόσμου ήταν παρούσα. Διακρίναμε τον δή
μαρχό μας Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Σωκράτη Κόκκαλη, τον Χρή
στο Πωτ:αντωνίου, τον Αντώνη Κυρτάτα, τη Νίκη Γουλανδρή, τον Χρή
στο και την Έρση Κλώτσα, τον Κώστα και την Άντα Κλώτσα, τον Μά
ριο Έσλιν και πολλούς άλλους. 

Και η σπου-
δαία κυρία 

Νίκη Γουλαν
δρή nαρούσα 
στην έκθεση 
της Amtech 

'98, με την 
υφυπουργό 

Άννα Διαμa. 
ντοπούλου 

«Σταυρωτά» 
δίνει τα χέρια 
ο πρέσβης 
Νίκολας 
Μπερνς (αν 
και δήλωσε· 
δημόσια ότι 
είναι φανατι
κός Παναθη
ναϊκός) με 
τον Παύλο 
Γιαννακόπου
λο και με τον 
Σωκράτη 
Κόκκαλη. Αυ
τό θα πει ελ
ληνοαμερικα
νική φιλία! 

Ο Παναγιώ
της Παπαλέ
ξης και ο Μά
ριος Έσλιv 
συζητούσαν 

αρκετή ώρα, 
κατά τη διάρ
κεια της δε
ξίωσης. Έτσι, 
ήταν ευχάρι
στο διάλειμ
μα το ξάφνια
σμα μετο 

«κλικ,1 του 1 
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, aTO εγκα\νιά της Amte~h,i~~ rίJα'iμ~τ.0;1οιπσ~Υό 1μερικανός πρέσβης. Νίκολας Μπερνς, ο Δήμαρχος _ 

-,---- ---- ---

:, ~βηνα(ων Δημήτρης Αβραμό~οuλας, ο · 
i' .f •. -_ .. , ' _, . -' . 

:. uιiόuργ6ς Παιδε(ος Γεράσιμος Αρσένης, η 
Ξu~u~9upy6ς Ανάπτύξης Άννα Διομαντοπούλοu, --
}/υ~~iτοuργός Εθνικής Οικονομίας Χρήστος 
:;, Πάχτος, ο διευθυντής Έρεuνος & Ανάπτυξης · , 
J' Τεχνολογιών Πληροφορικής της Euroρean ,·, .,... 

>,)·Commission Γ. Μ~ης, κ.ά. 
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Ή f/mβMMnφvς ε
!Γγκaινiασέ.πiv rκ-' · 
_: θεσn ,~fech» 
j_ \σiοtλλnνοaμερι-

' κa~κ6 Εnψελim\- -
ρ~ό. Ο ωραίο{nρέ-

'!tf ~tj:. 
- mv κ: ιΊννiιΔmμα-
• vronoGλou. Τlώς t-

λi:yav. ρCnιί~δ~ό, 
· στηV aρχα1όππο; 

-_ <Ρόβοο τους ι\μφ1-
iaνοο; καί κορδt
λες κόβονiες ή κά-

,. η θuμάμαϊ λόθος; 

_ .(Ari mv Ούντρα. 
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ε σημαντικές καινοτομίες παρου
σιάστηκε η φετινή AMTECH, που 
διοργανώνεται για ενδέκατη συ
νεχή χρονιά από το Ελληνοαμερι

κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Η πιο σημαντική από αυτές αφορά στην α

νάπτυξη του Electronic Commerce Pavillion, 
το οποίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ε
ξοικείωσης του ελληνικού επιχειρηματικού 
κόσμου με τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές 
του ηλεκτρονικού εμπορίοu. Στο Pavillion 
παρουσιάζονται ολοκληρωμένες εφαρμογές 
η.\ε1s..ιρον1κού εμπορίου που στοχεύουν στην 
αοτοματοποίηση μιας σειράς επιχειρηματι
κc6ν πράξεων όπως η αναζήτι1ση προϊόντων. 
η παραγγελία τοις και η πλιψ,,μιj από τον 
πελάτη προς την επιχείρηση. 
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα e\oov τη δο

νατ()τφα να χειριστοl'ν οι ίδιοι τα σuστι}μα
τα αυτά, να διεξάγουν εμπορικές πράξεις 

χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία 
και να κατανοι}σουν έτσι τιι υημασία του η
.\εκτρυνικού εμΙ:'[ορίου για τη σι\χρονι1 επι-

1 

. Αυτοpατοποiηση p10ς σειpάς εωχειpηpαπκώv πpά~εωv 
όπως η αvα(ήτηση πpοj'όιrτωv, η πapayyελia τους κω 
η πληpωpή από τοv πελάτη προς τηv εωχεipηση. 

;:;πότο γεγονός ότι στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης με επικεφαλής τον διευθυv~ή έρευ
νας και ανάπτυξης των τεχνολογιών πληρο
φορικής της ΕΕ. καθηγητιj Γιώργο Μητακί
δη. επισκέφτηκαν την έκθεση προκειμένου 
να δουν από κοντά τη λειτουργία του Paνil
lion. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός 

,;τι και στη ιpετινή ΛΜΤΕCΗ έχουν τεθεί πο
λύ υψη.\ές προδιαγραφές τόσο ιπην ορyάνω
σ,j της. όσο και στην αηιμετcόriιση του επι
σκέπτη, ο οποίος αvτιμετωqίζεται ως πε.\ά
της της έκθεσης και όχι ως απλός επισκέ
πτι1ς. Το γεγονός αυτό είναι, c'ιλλωστε; που 
διαφοροποιεί την An1tecl1 από άλλες εκθέ
σεις ηλι1ροφορ;κι\ς ηου έχουν τη μ~ί'.Ψή. 

που έχουν να παρουσιάσουν οι αμερικανικές 
εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες έχουν, 
άλλωστε, εδραιώσει την πρωτοκαθεδρία 
τους στην ελληvικ1j και την παγκόσμια αγο
ρά, έχοντας τα ηνία σε κάθε σχεδόν τομέα 
την πληροφορικής και της υψηλής τεχνολο
γίας γενικότερα. 

Η επικράτηση αυτή των αμερικανικών ε
ταιρειcδν φαίνεται και από τα οικονομικά α
ποτελέσματα ηου εμφανίζουν ιπη χώρα μας 
οι θυγατρικές τους, ενώ το μερίδιο των αμε
ρικανικών εταιρειών αναμένεται να διευρυν
θεί ακόμα περισσότερο στη χώρα μας. με τη 
δρα,πηριοποίηση νέων θυγατρικώΥ εταιρει
{δν όπως είναι η General Electrίc, η Compaq 
κ.ά. Παράλληλα. οι σημαντικές εξελίξεις 

, , ' , 

Ι ΡΙ Π!Ι :{ ΦΙ·:ΗΙ'UΥ ι\l'IUY ΙΨJΗ 

ώv και το νέο παγκόσμιο σκηνικό που δια
μορφώνεται στην πληροφορική. Επίσης, το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το ο
ποίο γίνεται η έκθεση δίνει στον επισκέπτη 
τη δυνατότητα να πληροφορείται για τα νέα 
προϊόντα που παρουσιάζουν στη χώρα μας 
οι αμερικανικές εταιρείες πληροφορικής, 
μόλις αυτά είναι διαθέσιμα στην ελληνική α
γορά. 
Αυτό γίvετqι γιατί η εισαγωγή των προϊό

ντων από την άλλη πλευρά του Ατλάντικού 
γίνεται περίπου τον Νοέμβρη του προηγού
μενου έτους, αλλά χρειάζονται δύο περίπου 
μήνες προκειμένου το προϊόν να προσαρμο
στεί στα ελληνικά δεδομένα (localisation). 
Τέλος, η ηρ6βλεψη για τον αριθμό επισκε

πτών της φετινής Amtech φτάνει στους 
10.000 επισκέπτες, αριθμός σημαντικά με
γαλύτερος από τους 8.000 επισκέπτες που 
συγκέντρωσε πέρυσι, αν και πρέπει να τονι
στεί ότι το ζητούμενο από τους διοργανωτές 
δεν είναι τciσο ο μεγάλος αριθμός των Έπι
σκεπτc6ν, όσο η προσέλκυση του συγκεκρι-

, , /. . /, ""' -· , 
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Η ποιότητα των επισκεπτών, των παρουσιάσεων και της οργάνωσης έχουν καταστήσει την 1J 
AMTECH θεσpό για την αγορά υψηλής τε)(Vολογfας ί,~ 

t<c, 

i 
~1~ 29 Ιανουαρίου ανοίγει τις πύλες τnς n AMTECH 

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ δεκαετία ζωής εισέρχεται η Αμερι• 
κανική Εκθεση Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 
(Amtech) ποu διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό 
Επιμελητήριο. Η έκθεση ποu πραγματοποιεfrαι κά• 
θε χρόνο ατο τέλος Γενάρη, ανοίγει τις πύλες της. 
ατις 29 Ιανοuαρίοu για 11 η φορά και τα εγκαίνια 
πρόκειται να πραγματοποιήσει ο πρέσβης των 
ΗΠΑ, Νίκολας Μπερνς. 
Σύμφωνα με το γενικό διεuθuντή τοu Ελληνοαμε
ρικανικού Επιμελητηρίου Σωτήρη Γιαννόπουλο, η 
Amt~ch συνιστά πόλο έλξης για στελέχη επιχειρή
σεων ποu θέλουν να γνωρίσουν τις νέες εξελίξεις 

JI στον τομέα της τεχνολογίας. "Η Amtech εισέρχε• 
ι.:i,: ται δυναμικά στη δεύτερη δεκαετία ζωής, χάρις 

στην έμφαση ποu έδωσε το Ελληνοαμερικανικό 
i!! Επιμελητήριο στην ποιότητα", είπε ο κ. Σωτηρό
f! ποuλος. "Η ποιότητα των επισκεππών, των παροu-
1~ □ιάσεων και της οργάνωσης, έχοuν καταστήσει fj την έκθεση θεσμό για την ελληνική αγορά υψηλής 
;Ji τεχνολογίας». 
d/ Σύμφωνα με τη Δάφνη Κωνσταντινίδοu, επικεφα-
1,1 λής στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την 
;\! Amtech, η φετινή Amtech θα διεξαχθεί σε τέσσερα 
Ί επίπεδα: 
)1 - την παρουσίαση νέων προϊόντων και τεχνολο• 

!,·I γιών 
., - τη διεξαγωγή σεμιναρίων από την πλευρά των 

11 εταιρ~ 

rH 
- τη διεξαγωγή τριών σημαντικών ημερίδων ';i 

- τέλος, για πρώτη φορά στην έκθεση, το Ελληνο• ~;! 
αμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το !fl 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) θα δημι- fj 
οuργήσει ένα περίπτερο, όπαu οκτώ επιχειρήσεις ~! 
πληροφορικής θα παροuσιάσοuν πραγματικές iiJ 
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, "Στο περίππε• IJI 
ρο αuτό θα είναι δυνατόν οι επισκέπτες να πραγ- 1!1 
ματοποιήσοuν ηλεκτρονικές σuνελλαγές, εικονι• ~J 
κές ή πραγματικές,,, λέει η κ. Δάφνη Κωνσταντινί- !\! 
δοu. fi• 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παροuσιάζοuν όμως και οι ,i: 
ημερίδες ποu θα διεξαχθούν στη διάρκεια της έκ- ;>! 
θεσης. Η πρώτη από τις τρεις έχει τίτλο "Εξελίξεις tΙ 
και Τάσεις στην Πληροφορική - Το πρόβλημα τοu f! 
2000, και πρόκεπαι να μιλήσουν ειδικοί από την IJ 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δεύτερη ημερίδα έχει 2i 
τfrλο "Το νέο Τ εχνολαγικό & Επιχειρηματικό Περι- fl 
βάλλον Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών" στην ιι 
οποία χαιρετισμό θα απευθύνει ο uποuργός Μετ□- l.J 
φορών & Επικοινωνιών Αν. Μαντέλης και τέλος η fl 
ημερίδα με τίτλο "Ολοκληρωμένες Λύσεις Ηλε• !: 
κτρονικού Εμπορίου", J,1 
Η έκθεση Amtech '98 θα διεξαχθεί από 29 Ιανοuα• :J 
ρίοu έως 1 Φεβροuαρίοu και ώρες λειτουργίας f'i 
11:00 έως 21:00 κάθε μέρα. Προϊόντα θα π31ροu• J .. ·•.•. 
σ,άσοuν 49 επιχειρήσεις πληροφόρικής και τηλε- ,i 
πικοινωνιών, ;ι 

;::i 
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εκ.τρονικο εμποριο 
Τ 

στο επικεντρο της TECH 
Επiδε1ξη εφαρμογών με αληθ1νές πωλήσε1ς στην ετήσ1α έκθεση αμερ1καV1κών προϊόντων 

1α από τ~ς mo ση- νικ.ού εμπορίου: Το Electronic 
μαντικές εκ.δη- Commerce Paνillion, ·που θα 
λώσε1ς σcο χώρο λειωυρyήσει στη φετινή-.έκθε- .. 
της Ιlληροφορ1- ση (yια να μecαφερθεi στη συ
κής στην Ελλάδα νέχεια με όλη την υποδομή του, 

1 πραyματοποιηθεi τούτη την που ετοιμάζονν η .FO:ξ{-THNet 
οομάδα, προσελκύοντας το και η ΟΡΕΝ Services, στους 
"διαφέρον, αρχ~κά, των επαy- χώρου·ς του Οικ.ονοp.1Κού Πανε
λμαi:ιών του κλάδου και, σε mστημiου) ουσ:ιαστurά αποτελεί 
τjτερο "πλάν~, · την ·πρώτη iϊCΎά

ος . εmλεyμε- Του ΓΙΑΝΝΗ Ρ/ΖΟΠΟΥΛΟΥ _λη προσπάθεια 
,u ·κοινού. Η για την πρακτι-
\1ΤΕCΗ'98, η κή εξοικείωση 
ήσια έκθεση αμερικανικών του εmχειρηp.ατικού κόσμου με 
ροϊόντων Υψηλής Τεχνολο- . uς τεχνολογίες και uς εφαρμο
ας -που οργανώνεται ανελ.ι- yές του Ηλεκτρον~κού Εμπορi
~ τα τελευτώα 11 χρόνια από ου στην Ελλάδα. Οκτώ μεγάλες 
Ελληνοαμερ~καVΙΧ.ό Εμπορ1- διεθνεiς ετώρiες θα εmδεiξουν 

·) Εrnμελητήριο- θα πραyματο- πολλά προϊόντα τους και εφαρ
ηηθci από 29 Ιανουαρίου ώς 1 μοyές στον "tομέα αυτό, πpαyμα
εβρουαρiου στο ξενοδοχciο τοποιώντας αληθινές πωλήσεις . 
1.θήναιον Ιντερκοντινέvtαλ», · των προϊόvtων που εrnλέyουv 
: στόχο να δικαιώσει τη φήμη 01 εmσκέπτες της έκθεσης. 
ις. Η μεγάλη φετ~νή καινοτο- Μερικές από τις συyκεκριμέ
α της AMTECH -που πρώτη· νες εφαρμογές: που θα παρου~ 
ψά παρουσιάζεται στη χώρα σ~αστούν στην έκθεση είναι καi 
1ς, αν και αnοτελεi· σuνήθ_η 01 εξής: η IBMHELLAS θαλει
:χυrnκή στο εξωτερικό- εiναι τουρyήσει στο χώρο της έκθε
ορyάνωση, με τη συνερyασiα σης δύο ηλεκτροVΙκά καταστή
!U Οικονομικού Πανεmστημi- ματα, έVα για την πώληση ανα
J Αθηνών, ενός ειδικού χώρου μνηστικών ειδών της χε1μερ1-
ήδε1ξης εφαρμογών ηλεκτρο- νής OλU]11Ι1άδας του ΤόΚJο και 

ένα yια ηλεκτρονικούς υπολο
γιστές. Ενα ολοκληρωμένο ηλε
κτροVΙκό πολυκατάστημα θα 
παρουαιάσουν στην έκθεση η 
Oracle Hellas και η Sun 
Microsystems, στο οποiο ο επι
σκέπτης θα μπορεί να εmλέξε1 
προlόvtα και να εξοφλήσει τ1ς • 
αγορές του με χρέωση της m
στωτικής του κάρτας. Ενα ολο
κληρωμένο πρόiόν για ασφα
λείς Κρυπτογραφημένες Ηλε
κτρονικ.ές Πληρωμές μέσω · 
Internet_ θα _παρουαιά.σουν η 
Hewelett Packard και η 
Prntec. Τέλος, η Microsft και η 
Compaq θα λειτουρyήσοΙΝ ένα 
ηλεκτροVΙκό δισκοπωλείο και έ
να αντίστοιχο βιβλιοπωλείο. 

'Γο γεγονός αυτό έχει προσελ
κύσει το ενδιαφέρον ακόμα και 
αυτής της Ευρωπαικής Ενω-

σης, από την οποiα ομάδα στελε
χών και ειδικών μ_ε εmκεφαλής 
τον καθηγητή Γεώργιο Μητακί
δη, Διευθυντή Ερευνας - και 
Ανάπτυξης των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής της Ε.Ε., φθά
νει στην Αθήνα ειδικά Ύ1α να ε
mσκεφθεi . την έκθεση και να 
συρμετάσχει σε αρκετές από τις 
εκδηλώσεις της. 

Γιατi, όπως κάθε χρόνο, έτσι 
και φέτος, σημαvtικότατο κίνη
τρο για τους επισκέπτες της έκ
θεσης -ανεξάρτητα από τα ενδια- · 
φέροvtα εκθέματα- αποτελούν 
οι παράπλευρες «εκπαιδειmκές» 
\εκδηλώσεις της. Περισσότερα α
πό 150 σεμινάρια που καλύ-
1 ουν μια ευρύτατη γκάμα θε
μ ων και τρεις μεγάλες συνε
δρ1 ές εκδηλώσεις με θέματα. 
,Εξελi ς και Τάσεις στην Πλη-

ροφορ1κή - Το πρόβλημα του 
2000», «Το νέο τεχνολογικό πε
ριβάλλον Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών,► καi «Ολο
κληρωμένες Δύσεις ΗλεκτροVΙ
κού Εμπορi.ου~), συμπληρώνουν 
το καθαρά εκθεσιακό μέρος της 
φετινής AMTECH. 
Το Ελληνοαμερικανικό Επι

μελητήριο, πάντως, βλέπει για 
τον εαυι;ό του έναν πολύ ευρύ
τερο ρόλο στο χώρο τ;ης Πληρο-

. φορικής, καθώς συνέστησε ήδη 
επιτροπή Τεχνολοyiας, αποτε
λού.μενη από ανώτατα στελέχη 
των ελληνικών κλάδων των α
μερικανικών εταιριών ΙΒΜ, 
Hewlett Packard, Digital, 
General Electric, Microsoft, 
Oracle, Unisys και X.EROX. 
Στόχος της εiναι η διεκδiκηση 
συμβουλειmκού ρόλου σε θέ
ματα του χώρου, ιδιώτερα υπό 
τ;ο πρίσμα της πρΟσφατης συμ: 
φωνiας μεταξύ Ουάσιγκτον και 
Αθήνας (στο nλώσιο της πρό
σφατης επiσκεψης του Αμερι
κανού υπουργού Εμπορίου, κ. 
Ντέιλι) Ύ1α μεταφορά αμερικα
νικής τεχνογνωσίας στα Βαλ
κάνια και επανεξαyωyής της σ' 
ολόκληρο :i:;o βαλκαVΙκό χώρο. 



Ο!Ι(ΟΝ. ΤJ\ΧΥΔΡΟΜΟΣ 

2 9 /ΑΝ, 1998 

/ 
Ανοίγει τις πύλες 
/ 
,της n Amtech '98 

Ιδ1οfrερα δυναμική αναμένετα1 n AMTECH '98, π 11n 
Έκθεση Προϊόvrων Αμερικανικής ΥψnλrΊς Τεχνο• 

λογfας, πουοργανώνεrα1 από το Ελλnνο-Αμερ1καvr- / 
κό Εμπορ1κό ΕnιμελnπΊριο, n οποiα ονοiγει σήμερα 
ης πύλες της, στο ξεvοδοχεfο Αθήvαrον Ιντερκονπ

νένrαλ, και δισρκεf μέχρ1 mv 1n Φεβροοορfοu. 
ΚαΝοτομfa mςAMTECH '98 είναι n οργάνωσn, μεm 
σννεργοσίατοοΟ1κονομ1κούΠανεπισmμίοuΑθnvών, 

rou Electronic Commerce PaviJion, πpώmς nροσπό
θειος στην Ελλάδα για την πρακπκιi εξοικεfωσn του 

επιχειρπμαηκού κΟΟμοu με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

Το γεyονά:, σιπό έχει πιχχ:ιελκίισει το ενδ1αφ4χ)νmς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στελέχη ΤΠς οποίας έρχοντοι 

ειδικό για να εnrσκεφθούντnν έκθεση, με επικεφα-

λής τον κaθnγnΠ'i Γ. Μnτοκ:fδn, δrευθννπΊ ·ερευνας 

κοr Ανόπτυξnς Τεχνολογιών ΠλnροφορικιΊςmς Ε.Ε. 

~ , • Την AMTECH '98 θα πλα1οιώσονν 150 σεμινόρrα καr 
τρfα σuνέδρια με θέμα: 

1) Εξελίξεις και τάσεις σmν πληροφορική. Το πρό-
8λnμοτοu2CΧΧ), mνΠέμmn,29,ώρα 16.ΟΟσrο Ledra 
Marrίott, 

2) Το νέο τεχνολογικό και εnιχεφπματrκό περιβόλ·' 
λον πλnροφορ1κής ,aι τηλεπικοινωνιών, τnνΠαρα• 

σκευή, 30, ώρα 16.f στο Ledra Marrfott. 
3) Ολοκληρωμένες ύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, 
το Σάββατο, 31, α 09.30, στο Alhenaeum 
lnterconlinental. 
Πλnροφορlες: mλ. 3618385, 8203160. 
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, 
ο ο αμα , 

τnς ο ιιιnς 
Παρουσιάζοvται για πρώτη φορά ολοκληρωμένες λύσεις στις νέες τεχνολογίες 

JOY Γ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ 

Σ 
ε εξέλιξη θα βρίσκεται σ_το ξενοδο

i χείο I11tcrcontincntal, η b.θεση 
i αμερ1κωΨΛ61ν προϊόντων υψηλίJς 

τεzνολογίας 'Άί\ΙΤΕCΗ 198" 11)\' (1Jρα που 

Οα δωβάζετε αυτfς τις ϊραμμές. Η €χθωη 

αυ1-ί1 αποπλεί μία απί~ τις μΕyαλί~τερες στο 

χιΟρο τη; πληρο{rσιiιχής στη χώρα μας και 
κατατάσσεται αν(rμωα στις πλέον έ'{κυρες 

και ποιοτικές εκθέσεις πληροq:ορικιjς, 

κάτι που Ο(ftrλεται σrις προοπάθηες του 

ΕΗψο(ψερικανικού Εμπορικοί1 Επφε• 

}.ητ11ρίου. ΔΕΥ tίναι τυ;ι:αίο που η ψ.τι\'fΙ έκ

θωη (και ό;ι:ι μό\'ον) σι1γι.εντρ{Ι)\·ει το η·δια-

1.ffρον σ1~μαινοι•σi1ν προσωπικοτιjτων τη; 

πληροqορική; α.ιό όλο τον r.όσμο. Αυτό 

ο,μίλεταt τόσο στην παροι•σίcιοη ενδωψρό· 

νη,Jν προϊόντων α;ιό τον τομfα τη; σί~τι.1:10-

νrι; ιηJ111λ1jς τεχ~'ΟΪ.Ο'fίας, όοο χφ στις και

νοτομίες που παρουοι(ιζο\:ται χ(ιθε ;ι:ρόνο. 

ELEGTRONIG 
GOMMERGE PAVILLION 
Η σ11,ιιcιντιr.όηρη και\υωμία τη; qετινή; 

Λi\lTECH είναι το Electroπic Co1nn1crce 
Paνillio11. Αυιό διοργαν{!)\Ηαt '(tα nριδτη 

q-ορά και έγμ σκοπό να εξοικει6κrη τον ε)λη

\'tκό ιπι;ι:ειρηματικό κόσμο με το ηλοι.τρονικό 

ψπόρtο. Σιφ:αρψένα, οτοι~; zώρους του 

Paνillioιι, οι ;ι:ερισσόπρες α.ιό τις γνωοτίς 

εταιρΕίες παροχιjς ο).οκλιιρωμέ,·ων i.ί•σεων 

στην πληροr.rορική, ;τοροι·οιάζοuν Ίω ,ιρώτη 

ι.rορά στο ει1 ρί1 κσl\'ό πραγμ(ιτtκfς Εψιρμο~ 

'{ές ηλεκτρονικοί~ εμπορίου που είτε zρησιμο

ποtοίrηαι ήδη, Είτε είνω έωψες γω χρf1ι11J 

c> Lasι Rlles 
Για πολύ φανατικούς 

· Δεν είΥαι_άπό τα κα\ύτεpα action g1n1ιos ποu 
έλοuμε δει, αν ωστόσο είστε ς:-αναιιχός του 

είδους r11ί101·όταια δεν θα αrιοyαηιεuτεfιε. 

Στα μεyliλα game sho~s. 

">'[. 

~::--f~li,~bfii-' 

ιιπό ελληνικές επι;ι:ειρ1]σεις. Οι εταιρείες που 

Οιι παροωι{ισοuν α\·άλογα προϊόντα στο 

Pavi!lion ε(\'αt οι ΙΒΜ Hcllas, European 
Dγnaιnics, Oracle Hellas-Sun 
MicrosJ·sten1s, He"·lett Packard Hella~
Priιιtec S.A. και Microsoft Hcllas • 
Conφaq Compuler. Χαρακτηριστικό fίναι 
το ότι αυτfι 11 καινοτομία έ;ι:ει προκαλέσει το 

με-f(tλο ηδιαq-tρον της Ει•ρωπαϊκf];Ένω

ση;, στελέχ11 της οποίας €7.ουν έρΟΗ ηδιχ(ι 

για να επισκυρτούν την έκθεση, με επικεqα

λf1; τον ;ωθηγητfJ κ. Γrώργιο ί\Ιιιτ«κίδιι, δt

ει'θυντή €ρευνας και ανάπη1ξη; των η;ι:νολο· 

γιιΟν πληρο,fορική; τη; Ε.Ε. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Εκτό; α,,:ό τον κι•ρίως αΟωιαχό χιΟρο και 

το Electroπίc Coπ1n1erce l'a\·illίon, η fκlli:ση 

πλαισιώ,·ετοι ωτό 3 συηδριακές εκδψ 'σεις 
και 150 σεμιηϊρια. ί.\μεση σχέση με την Jγ{ι

νωση του Electronic Cσιnιnerce Paνίllion , 
η σημερινή σt'Υtδρωκή εκδήλωση που α\"Cιφ~-

Μ. ωςθα eέλο1ε ο rφοοωπι~ός σας υπ \ογιοτης να 
οτελεl το επίχενφο της δουλειάς σος, {ς 1·0 

χρειάζεται vo 'γεμίζετε· το γρο;εrο σας με · '<Ι σωρό 
περιφερειακές συσ~εuές; Αν γαι, ιότε 10 ουyκε 
πρόγραμμα ί!α σας καλύψει σπόλuτα, από πλευράς 

solt,νare, μιας κω δίνει στον uπο.\οj1στή τη δuyατότητα 

μετατροπής του σε mod€m, filf, ΠΡ ή 'λ'tb server, και 
όλο οmά με έl'iJ'{ tδtαiιφα απλό ωt ς-ι\ι~ό τρόπο. 

Πρα~Jpήαιμο ερyαλε(ο, 

,f-Ίfaιa, τηλ. 95.90.631 

ρεται στις ΟΙ.οκληρωμέ1·ες λί-σεις ηλατρονι

κού εμπορίου. Στην εκδίγ.{ΟΟΙJ !kι μιλ~'1αοι•ν 

εμπειι-_m·(\'tίψο,'!'ς ΗJ.ηης καΟ1rι1μfς. r.αθ,ί); 

και σημαίνοντα στελέzη α:τό μεϊW.ες tΠHQtlε; 

ό;τως η ΙΒΜ, η rvHcrosofι η Ncιscape, η 

Orac[e, η Coinpaq, η V eripho11c κ.rι. 
Εκτό; όμω; ruτό τη σψιερι,1) Εκδ1]λωση. zθε; 

και προχθ{ς πραγματο:τοι1]Οψ:αν δί'σ rξίσοι' 

σημα\'Ιtκές συνεδρ1tικtς [χδηλώσεις με Ο{

ματα 10 πρόβλημα του 2000 r.ω το ν(l) ΠΖ\'Ο

λογικό και επιχειρηματικό περιβά).}.ιι,· ;τί.11• 

ροq-ορικ1ίς και τ!Jλεπικοι ,·ωνΗ~\'. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Παράλληλα με ης τuεις συηδρωχ{ς rχδ11-

λώσεις, χαθόλη τη διάρκεια τη; €κθωη; θ(( 

πραγματοrωιού,'ΙΗt σειιιη'ιρι(ι που διοργα

νώνο,,ται από τις εταιρείες πο11 σι1 1ιμπf7.οι•ν 

στην €κUωη. Τα σφιν(ιρω cιυr(ι εξηδικεί·ο

\'Ηtι uε ένα πλi1Οο; Οψάrων ιτzεrιζόμενων με 

τψ π}.ιιροqορικιj και σίγοι•ρα όσοι fj\tσκε

φτοί1ν την €κΟω11 Ηα /1[)ουν κ(αοιο οrιtινίι~ιο 

που '§-ι;νδι.ω.ιl\:!Η. 
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1 ΣΗΜΕΡΑ 

nμαvτικές 

_ ϋν;εδριάσεις 
εκδηλώσεις 

στην AMTECH '98 

' (σήμε ς ~ της γtα το κοι• 
Α!ΝΑ, 31.- Κλ. εινει .αύριο 

νό η a a~ υψηλής 
τεχνο · ας m'ΓECH · '98 που 
διοργανώνεται από το ελληνοa· 
μερικανικό επιμελητήριο στο'ςε
νοδοχe-{e-iντερκοντινέντσλ» με 

τη συμμετοχή 49 εταιριών πληιχι· 
φαρικής,· τηλεπικοινωνιών, αυτο
ματισμού γραφείου κλπ. 

Παράλληλα με την έκθεση, 

που θα διαρκέσει μέχρι την 1η 
Φεβρουαρίου, eα·πραγματοποιη

θούν τρεις συνεδριακές εκδηλώ: 

σεις με θέματα που αφορούν το 
νέο τεχνολογικό και επιχειρηματι

κό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών 
και πληpαφαρ!Κής, την αγορά τη• 

λεπικοινωνιών και νέων υπηρε
σιών εν όψει του 2004, καθώς και 
τη σημασία της απελευθέρωσης 

της αγοράς τηλεπικοινωνιών για 
την ελληνική οικονομία. 

Επ!aπς, γta πρώτη φaρό στην 
11χρονη ιστορία της έκ&σης, λει- 1 

τουργε{ σε σννεργασ!α με το οι
κονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών 

. ειδικός χώρας·περίrirερο εφaρμο• 
γών ηλεκτρονικού εμπορ[ου. 

Η λειτουργία του συγκειφιμέ• 
νου" περιπτέρου έχει ως σκοπό 
την εξοικείωση των ελληνικών ε
πιχειρήσεων με το ηλεκτρονικό ε
J.ΠΊόpιο που εκπμάται .ότι θα πα
ρουσιάσει μεγάλη ανάrπυξη και 
στη χώρα μας. 

Η έκθεση εγκαινιάστηκε α 

τον πρέσβη των ΗΠΑ στην 
δα ΝU<ολας Μπερνς, ο οποί α
ναφέρθηκε στη μεγόλη απ σ(α 
των εμπορικών συνσλλ γών 

Ελλάδας-ΗΠΑ, υπογρaμμl ντaς 
ότι στόχος είναι να δι ασια
στούν μέσα στην επόμενη 

ετtα. 
Σε ομιλία της στα ε 

υφυπουργός ανάπτυξης 
Διαμαντοπούλου, ανέφερε 
χpt σήμερα έχουν διaτεθεl σ· 
σότερα από 8,5 δις δρχ., για ενί
~υση ετ:ιενδ\ffiΚώV προγραμμά- , 
τω_ ν εταφtών πληροφοριι<ής. : 'ι . ·ι 1 , 

\ . 1. ,,: ; ' ,) '11'. 
' . ' ' ••. , 't • ' •• 

.. ./···· 
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.Ανοίγει η 
AMTECH '98 

ΑΝΟΙΓΕΙ σήμερα στις 
19.00, . η AMTECH !98, 
Εκθεση Προϊόντων Αμερι-

. κανικής Υψηλής Τ εχνολο
γίας, ποu θα διαρκέσει μέ- · · 
χρι την 1η Φεβροuαρίοu 
στο ξενοδοχείο Αθήναιον 

· Ιντερκοντινένταλ. 
. Τα εγκαίνια της 
. AMTECH ;ga_ ea· πραγμα
τοποιήσει ο Αμερικανός 
πρέσβης Nlcholas Burns, 
ο Δήμαρχος Αθηναίων Δη• 
μήτρης Αβραμόπουλος, ο 
uποuργός Παιδείας Γερά
σιμος Αρσένης, η -υφu
ποuργός Ανάπruξης Αννα 
Διαμαντοπούλου, ο υφυ
ποuργός ΥΠΕΘΟ Χρήστος 
Πάχτας, ο διεuθuvrής 
Ερεuνας και .Ανόπruξ ς 
Τ εχνολογιών'Πληροφο -
κής της Ε an 
Commisίon Γ. ητακfδης 
κ.ά. · · '· 

2 9 JΛΝ, 199Ρι 

f 

., 
' 

το nRεκτρο\,'ικό εμπόριο κυριαρχεί στnν έκθεσn 

Μπεψς:Στόχος ο δ1πλcισ1ασμός 
των}mναλλαyών με;την Ελλάδα 

♦ Η επαφή των μικρο~σαίων _ · · ·· ' . _· · νταετία είναι ? διπλασιασμ?ς 
επιχ,,eή=wv·με την rτληρο- · · των εμπορικων συναλλο,γων 
φο,Ρική και η ενίσχυση του μεταξύ των δύο χωρών. Ο 
κλαδου των εταιρειών πληρο- πρόεδρος του Ελληνοαμερι-
φορικής αποτελούν τη βάση . Επιχειρησιακό Πρόγρόμμα. κανικού Επιμελητηρίου Δημή-
του σχεδιασμού που έχει κά- Βιομηχανίας προκειμένου να· τρης Πετσιάβας είπε ότι η φε-
νει μέχρι τώρα το υπουργείο ενισχυθούν επενδυτικά προ- τινή AMTECH είναι περισσότε-
Ανάπτuξης προς την κατεύ- γράμματα εταιρειών nληρο- ρο πετυχημένη από κάθε άλλη 
θuνση του εκσυγχρονισμού φορΙJ<ής. Χαρακτήρισε δε, κα- φορά. 
της χώρας μέσω των τε;ιyολο- θοριστικής σημασίας γεγονός Τέλος, ο κ. Γιώργος Μητακί-
γιών πληροφορικής, Αυτό _ την έκθεση AMTECH, Μιλώ- δης, επικεφαλής του ESPRIT, 
ανέφερε χθες η υφυπουργός · · ντας ο πρέσβης των ΗΠΑ Νί- στην Ε.Ε., είπε ότι το ηλεκιρο-
Ανάπτυξης κ. Άννα Διαμαντο- _ κολας Μπερνς είπε ότι οι οικο- νικό εμπόριο σε συνδυασμό 
nούλου μιλώντας στα εγκαίνια _νομικές και εμπορικές σχέσεις με τη σύγκριση τε;ιyολογιών 
της 11ης ,%1TECH. Η κ, _Δια- .. _της Ελλάδας και των ΗΠΑ εί- μεταξύ τηλεπικοινωνιών και 
μαντοπούλοu'qνέφερε ότι μέ- ;,:,yqι καταλύτης στη μεταξύ πληροφορΙJ<ής θα καθο · 
χρι τώρα nερlnou 8,5 δισ, -> .. τους σχέση. Σr)μείωσε &, ότι τις εξελίξει πόμενη 
δρχ. έχουν εκιαμιεuθε! από το · · <στόχος για τη{επόμενη πε- 5ετία · 
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111 Στη διεύθυνση ~ -=-
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μπορείτε να βρείτε τ~ site της δέκατης έκθεσης AMTECH, του 
πιο σημα-:rικου γεγονοτος για ~ν τεχνολογία της πληροφορικής 
σrην ,Ελλαδ~. Το sιte περ,ιλαμβανει πληροφορίες για όλες τις ε
ταιρειες-εκθετες, τις παράλληλες εκδηλώσεις (ομιλίες σεμινάρια 

ιι.11,,,,,.,.1,1,,. ... ,ι,,..,,1 
_::"--·'"',,....,.,._ 

-----.:_;;:,_, .... ~~-......,.,_,,;; 

:_-~~~-...... -...,, .,._.>J 

κ.λπ,) και για 

το Electroπ• 

lc Commer
ce Pavillioπ 
που έγινε 
στην έκθεση 

με τη συνερ

γασία της ο
μάδας ηλε
κτρονικού ε
μπορίου του 

, Οικοvομικοα 
Πανεπιστημιου Αθήνας. Το site είναι μέρος του γενικότερου s~t 
του Ελληνο-,αμερικαvικ?ύ Εμπορικού Επιμελητηρίου, av;aι 
προς το παρον περιλαμβαvει πληροφορίες μόνο για την ~ση. ___... 

✓ ΑΗΜΟΣΙ ογο για τiϊδιομόρφω<τη 
... ενό υ γόμομ γιο ,την.οργάνωση και 

/.Β γίο των τη/.Βπιιφινωνιών προονήγγει
ο υπουργός Μεταφορών )<οι Επικοινωνιών 

.,, κ. Τάσός Μοντέλης μιλώντας χθες στην 11η 
έκθεση προϊόντων αμερικανικής υψηλής τε
χνολογ(οςΑΜΤΕCΗ. ';. -Q_~ > .·. 
Σύμφώνα μϊτον κ, Μοντέλη'fuόχοςτης κυ- · 
βέρνησης είναι να κοταοτε( η χώρο μας σύ-

. ντομο "κοινωνία της πληροφ<>plος,, εξοσφο
. λίζοντaς τις νGΙ'()θετικές, κανονιστικές, τεχνο
λογικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που 
αυτό απαιτεί, Θπως είπε ο υπουργός: · 
"Σε θεσμικό επίπεδο δι~νετaι ένας νέ
ος νόμος, σε 01κονομικό επίπεδο θα έπιδιω
χθεί η διαμόρφωση τιμολογιακι\ς πολιτικής και 
μηχανισμών χρηματοδότησης που θα κατα
ξιώνουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ως 
δημόσιο αγαθό διαθέσιμο σε όλους τους πο
λίτες και σε προσιτή τιμή. 
Τέλος, σε τεχνολογικό επίπεδο θα υποστηρι
χθούν όσοι παρέχουν δίκτυο και υπηρεσίες, ώ
στε να διατηρούν μαντικό το βαθμό ενσω
μάτωσης των νέ τεχνολογιών", 

1 

1 

,1 



mtech '98:πανόραμα 
της αμερικανικής τεχνολογίας 

Η 11 η δ ιοpyά_v(ι)!>Ιη!ης έκθεσης 
Amtech θα πpαyμαιδπαί1j'!j"'".§i_Jpέτος 
μεταξύ 29 /avouaeJiiu και 1 Φε
/!ι)ουσρ'nu σrο ξενώJχεΙJJ "1teίcoιtαιJ;J. 

,. Ως γνωστόν την έκθεση διοpyανώ-
~- νει το Ελληνο-ομερικανικό εμπορικό 

επιμελητήριο και σε αυτήν συμμετέ

χουν ελληνικές εταιρείες Πληροφο
ρικής και τηλεπικοινωνιών οι οποίες 

διαθέτουν στην ελληνική αγορά τε
χνολογικά προϊόντα από την άλλη 

όχθη του Ατλαντικού. Κατά τη διάρ
κεια της έκθεσης.θα πραγματοποι

ηθεί ένας μεγάλος αριθμός σεμινα

ρίων καθώς και τρεις παράλληλες 
εκδηλώσεις με θέματα: 
"Εξελίξεις και τάσεις στην Πληρο

φορική", "Το νέο τεχνολογικό και επι
χειρηματικό περιβάλλον τηλεπικοι

νωνιών κw.J;!ληpοφορικής" και 

"Ολοκληρωμένεξ);uσέις ηλε;τpονι
κοu εμπορίου·. 

e.---------------------

AΓ10ΓF.'0,1,C\ϊ1i'JH __ 
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ΜΕ ρεκόρ συμμετοχών από πλεu~ς ~ταφεrών 
(Ί3 σwολrκά}, θα πραγματοποιηθει αποτηνπρο
σεχή Πέμπm 29 Iαvouapiou έως τnν Ιn cp~
αρίοu η καθιερωμένη Εκθε?η Αμερ~κανικων 
Προ1όνrων Υψnλής Τεχνολογrας (AMTECH 98), 
που διοργανώνεr το Ελληνο~μεpικανικο Εμπ?
ρικό Επιμελητήριο. Το βaσικο θεμα της φετινης 
εκδλλω::mςι1αrθ:J: 11fXIYl-1aroπoπfu στο~ 
Intercontlnental>, εiναr το ηλεκτρονικο εμπο
ριο. Ετσι, το Επιμελητήριο σε σm:εργασία με το 
Οικονορικό ΠανεπιστrΊμrο της Αθnναςθα παροu• 
σιάσοuντο Efectrontc Conunerce PavHHon σε 
μια προσπάθεια εξοικείωσης το.u εnιχεφnματι• 
κού ~ας κόcψοu με τις _τε_~vολογιες_ και τjζ εφαρ-
μογες τοu ειδοuς. -. .,., .... ,~..,....~ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 



Εφαρμογές για Χρnματιστnριο 1 

ό , 1 

ΔΥΟ ΑΠΟ τις σημανηκ τερες εφαρμογές του ευριιτερου χρηματοε- . 
πενδιmκού τομέα θα παρουσιάσει η εταιρεία PROFILE SYSTEMS & 
SOFTWARE στην φετινή AMTECH, Πρόκειται για το Pleχus Real 
Time, που αφορά την on · line παρακολούθηση της συνεδρίασης του 
Χ.Α.Α σε πραγματ\J<ό χρόνο, καθώς επίσης και το σύστημα Διαχείρι
σης Χαρτοφυλακίων Professional Portfolio στην ειδική έκδοση για 
εταιρείες παροχής επενδυmκών υπηρεσιών. ί 
Η πρώτη εφαρμογή προσφέρει στον επενδιιτη πολλαπλές δυνατότη
τες που συγκλίνουν στον ολοκληρωμένο τρόπο παρακολούθησης 
χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, με ισχυρές δυνατότητες δημιουρ
γiας διαγραμματ\J<ών παρουσιάσεων, παρακολούθησης προσωπ\J<ού 
χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο καθώς και άλλα εργαλεία. 
Η δεύτερη εφαρμογή αποτελεί ένα σημαvπκό βήμα ανάπτυξης για 
κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων επενδιιiικών σχημάτων. 

' 
Κόμβος τnςΑΜΤΕCΗ στο WWW 

' ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ με το lnternet στη φετινή AMTECH έχει αναλάβει η 
εταιρεία FORTHNET ΑΕ με τη συνεργασίά της ΟΡΕΝ SERVICES, 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκθετών. 
Οι δύο εταιρείες, εκτός από την παροχή υποδομής και δ\J<Τυακής επι
κοινωνίας μέσω υψηλής ταχύτητας σύνδεσης, έχουν αναλάβει να 
κατασκευάσουν και να φιλοξενήσουν τον κόμβο της έκθεσης qτον 
WWW, ο οποίος και θα είναι προσnελάσιμος μέσω του δικτύου της 
FORTHNET από όλο τον κόσμο. · 

Προϊόντα για Macintosh 
Η MICROSOFT και η Apple συνεχίζουν την επιτυχημένη πολύχρονη ·. 
σχέση τους με την ανακοίνωση μιας σειράς νέων προϊόντων της πρώ-. ι 
της για υπολογιστές Macintosh. Πρόκωαι για τα προϊόντα Office 98 
και lnternet Explorer. 
Το πρώτο πακέτο περιλαμβάνει τις νέες ·εκδόσεις του Word, Excel 
και του Po1νerPoint, ενώ το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει τον δημοφι
λή browser lniernet Explorer 4.0, με όλες τις εφαρμογές ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ανάγνωσης nevιsgroups καθώς και το Outlook 
Eχpress. Ακόμη, η Macromedia, δημιούργησε για λογαριασμό της 
Apple ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού web σελίδων για υπολογιστές 
Maclntosh, το Dreamνιeaνer. Το εργαλείο αιιτό προσφέρει την απο· 
δοτικότητα • παραγωγικότητα ενός νisual Web page layout εργαλεί
ου, τον έλεγχο ενός HTML text editor και υποστήριξη για Dynamic 
HTML σε ένα επαγγελματ\J<ό πακέτο. 

Κινηματογραφικά εφέ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και τις δραστηριότητές της για το 1998 θα παρουσιά
σει η γνωστή SILICON GRAPHICS σε ειδ\J<ή εκδήλωση, στο πλαίσιο 
της φετινής AMTECH 98. 
Ενα μεγάλο τμgμα της παρουσίασης θα δείχνει πώς δημιουργήθηκαν 
τα εντuπωσιακd εφέ των μεγάλων κιvηματογραφ\J<ών επιτυχιών, όπω 
τρισδιάστατα γραφικό, ψηφιακές εικόνες, πλασματική πραγματικό 
τα σλλά και νirtual ηθοποιούς. 
Ακόμη, θα παρουσιασθούν οι δυνατότητες των προϊόντων Ο οι 

Octanes που υπόσχονται μεγάλες επιδόσεις στα γραφικό γι ημι
ουργiα εφαρμογών στον World Wide WEB και στον βιομηχα ό σχε
διασμό. 



Εκθtσι:ις • Ευνtδρια 

AMTECH 98 
Πορεία στηv τεχνολογία 

Ηύπαρξη της AMTECH αποτελεί έναν θεσμό στην αγορά πληροφο 
ρικής της Ελλάδας. Δημιουργt'Jθηκε από τον ΕλληνοΑμερικανικό 

Επιμελητ11ριο σαν μια έκθεση στα πλαίσια της οποίας θα μπορούσαν 
αμερικανικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας να εκθέσουν προϊόντα και 
λύσεις. Παραμένει σαν η μόνη διοργάνωση στην χώρα μας στα πλαίσια της 
οποίας, οι επαγγελματικά ενασχολούμενοι με την πληροφορική μπορούν να 
δουν όλα όσα τους ενδιαφέρουν χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ακούν 
μαρκετινίστικης φύσης, 6αρετά και εν πολλοίς ανούσια επιχειρήματα που 
οι εταιρίες χρησιμοποιούν στις κατ' ιδίαν εκδηλώσεις τους. Το ΟΡΕΝ 
Newsletter, πιστό στην ενημέρωση αυτού ακρι6ώς του κοινού, του 
επιχειρηματικά ασχολούμενου με την πληροφορικiJ, έκανε μια 6όλτα 'πριν 
από σας, για σας' με σκοπό να καταγράψει αυτά που δεν πρέπει να χάσετε 

.:ι.πό την φετιν11 AMTECH. 

Προϊόντα με ενδιαφέρον 

Εκτός της ευκαιρίας που οι επισκέ
πτες έχουν να γνωρίσουν γενικότερα 
την τεχνολογία, η AMTECH αποτελεί 
την κ~ύτερη ευκαιρία για να δουν τα 
διευθυντικά στελέχη προϊόντα που είναι 

ώριμα για να δώσουν πραγματι-

κές λύσεις σε πραγματικά προ-

6λ1]ματα εταιρικών συστημάτων 
πληροφόρησης. Στον τομέα του 

υλικού δεν πρέπει να ξεφύγουν 

της προσοχής: οι servers της 
Digital (Alpha Server 800 5/40), 
της Silicon Graplιics (Octane / 
Origin), της Sun (Enterprise 
Server 450) και της Unisys (Q 
S/6). 

Για τους ,vorkstations θα 
πρέπει να σταματήσετε στα περί

πτερα της Digital (Personal ,v/s 
500au και 266ί για πλατφόρμες 
Digital Unix και Windo,vs ΝΤ), 
της !ntergraph ( από τον TDZ 
2000 για po,ver users μέχρι τον 
Image Station Ζ για εφαρμογές 
ψηφιακ1iς φωτογραμμετρίας), της 

He,vlett Packard (NerServer LC 
ΙΙ και LH !!) ενώ ιδιαίτερη ση-

Στον τομέα του λογισμικού τα εν

διαφέροντα προϊόντα επικεντρώνονται 

αποκλειστικά σε επιχειρηματικού επιπέ
δου προϊόντα: οι data base servers των 
Oracle (Oracle 8 αλλά και οι προτά
σεις της εταιρίας σε εφαρμογές αυτο

ματισμού γραφείου σε περι6άλλον Web, 

Σuμμετέ:χοuοει:; Εταιρ(ει:; 

-------τ-----.-

; 

/ 

όπως και ο Internet Commerce 
Server) και σε ειρηνικ1] γειτνίαση με τα 
προϊόντα της Sybase ( οι εντελώς νέοι 
Adaptive Serνers 11.5, το εργαλείο 
Jaguar CTS και τα προϊόντα ανάπτυ
ξης εφαρμογών της Po,verSoft, 
Po,verBuilder και Po,verDesίgner) που 
αντιπροσωπεύονται από την Relational 
Technology. Στα περίπτερα αυτά όπως 
και στο περίπτερο της OMAS θα μπο
ρέσετε να συζητήσετε και για τις επιλο

γές για την δημιουργία 'αποθήκης δε
δομένων' (data ,varehouse) και πολυ
διάστατης ανάλυσης για την υποστήρι
ξη συστημάτων λ1iψης αποφάσεων. Στb 

περίπτερο της Information Dynamics 
σας περιμένει η πρώτη και μοναδική 
Object Oriented DataBase, η CA
Jasmine ενώ σε αυτό της ΙΒΜ σταμα
τήστε για την νέα έκδοση της DB/2, 
την 5.0. Και τα δύο προϊόντα έχουν 
χαρακτηριστικά που Οελτιώνουν σημα-

ντικά την ποιότητα των εγκα

ταστάσεων στις οποίες συμμε

τέχουν. 'Νέοι' στην αγορά εί

ναι και οι servers της 
Microsoft που ·ακολουθώντας 
την επίθεση της εταιρίας στον 

τομέα του enterprise 
computing, γίνονται όλο και 
περισσότεροι. Εδώ δεν θα δεί

τε μόνο τα νέα μέλη του 

BackOffice αλλά και τις 
Enterprise Editions όλων των 
αρχικών μελών του εταιρικού 
πακέτου (ΝΤ, SQL Server, 
Excl1ange Server, κλπ). 

Προτάσεις για τον ενδια

φέροντα τομέα της διαχείρισης 

εγγράφων έχουν να δέίξουν οι 

Γραφοτεχνικ11-Δοξιάδης (PC
DOCS και JetForm) και η 
HyperSystems. Στο περίπτερο 
της πρώτης θα υπάρχει και τα 

μασία θα πρέπει να δείξετε στα 

SGI με το εντελώς φουτουριστικό 
τους design και τον Sun 

••~''"' Ι τ,,,.,,,,.,.,,, E«•>i•< Ι '"°'" ι r"·"'"' Ι ~•,-,.'--'~"< ,.,γ..;.,,,, ι '"'""'"' e,...;,._ '"• 
π,..,,.,. Ι v, '"=' 

D-Series jukeboxes της 
Plasmon που μπορούν να χει
ριστούν μίγμα αποθηκευτικών 
μέσων (CD-ROMs, CD-R\V, 
ΡΟ optical, κλπ). Στην πρώτη 

JavaStation που θα Ορίσκεται σε 
περισσότερα από ένα περίπτερα. 
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της εμφάνιση και η Platinu m 
Soft,vare με το λογισμικό της για την 
δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρημα

τικών εφαρμογών στο περίπτερο της 

'Δέλτα Πληροφορικ,j'. 

Δικτυωμένα Συστήματα 

Έτσι είναι τα συσηΊματα του σi~με

ρα, έτσι είναι και τα συσηΊματα στην 

AMTECH. Οι εκθέτες - όσοι ενδιαφέρ

θηκαν - θα έχουν την απαραίτητη 

lnternet σύνδεση, όχι για να κάνετε 
ια Οόλτα στον κυ6ερνοχώρο, αλλά για 

να μπορέσουν σε σύνδεση με τα γρα

φεία των εταιριών (εδώ ή στο εξωτερι

κό) να σας επιδείξουν με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων τους. 

Στον τομέα των δικτυακών προϊό

ντων αξί.ζουν τα εργαλεία προστασίας 

από ιούς στο περίπτερο της Topnet 
(\VebShieldX Proxy για προστασία των 

υπηρεσιών http/ftp που εξυπηρετούνται 
μέσω MS-Proxy, WebSlιield SMTP) 
και οι δικτυακές εφαρμογές Χρηματι

στηρίου της Profile (Plexus Real Time, 
Source One Plus). Επίσης ενδιαφέρον 
και το προϊόν SJv1AR Τ στο περίπτερο 
της FORTHnet για real-time χρηματι
στηριακή ενημέρωση αλλά και τα 

προϊόντα της Lucent στο περίπτερο 
της European Dynamics και της Cisco 
(European Dynamics και Algosystems). 

Η AMTECH συνδυάζεται με πλη
θώρα παράλληλων εκδηλώσεων και ομι
λιών. Μια επίσκεψη στον χώρο της έκ

θεσης είναι ελλιπής αν δεν συνδυαστεί 

και με την παρακολούθηση μερικών 

ομολογουμένως ενδιαφερόντων ομιλιών. 

Σχεδιάστε την επίσκεψ1l σας με προσο

χ1l , αφιερώστε κάποιες ώρες και σί
γουρα φεύγοΥτας θα έχετε κάποια κα

λύτερη άποψη για την τεχνολογία της 

πληροφορικ1iς και τις λύσεις που αυηi 

· μπορεί να δώσει στην επιχείρησή σας. 

Περίπτερο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

' Ισως το πλέον ενδιαφέρον τμ1)μα 
της έκθεσης, είναι το περίπτερο 

;ου θα λειτουργήσει στο χώρο πριν 

από την είσοδο στην κύρια έκθεση. 

Εκεί οι εταιρίες που έχουν δραστηριο

ποιηθεί στον τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, θα παρουσιάζουν τις λύσεις 

τους. Πρόκειται για τις εταιρίες: 

Compaq Computer/Tandctn, European 
Dyna,nίcs, He,vlett-Packard, ΙΒΜ 
Hellas S.A., Microsoft Hellas S.A., 
Oracle Hellas S.A., Printec S.A. και 
Sun Microsystems. 

Το Ο.Ν. τυχαίνει να γνωρίζει το 

στόχο που είχαν οι διοργανωτές όταν 

συνέλα6αν την ιδέα του περιπτέρου αυ

τού, και αυτός είναι που κάνει το περί

πτερο αυτό τόσο ενδιαφέρον. Αν στα 

συνηθισμένα περίπτερα των εκθέσεων 

η παρουσίαση προϊόντων περιορίζεται 

στην επίδειξη κάποιου ενημερωτικού 

φυλλαδίου και την περιγραφή κάποιων 

χαρακτηριστικών, τα περίπτερα του 

electronic commerce pavillion, έχουν 
την ολοκληρωμένη, ζωντα,1i λύση. Οι 

εταιρίες που συμμετέχουν κλ1)θηκαν με 

την προϋπόθεση να εγκαταση}σουν και 

να λειτουργήσουν τις λύσεις τους και 

όχι απλώς να τις επιδείξουν θεωρητικά. 

Στο electronic commerce pavillion, 
που δημιουρyι)θηκε με την έντονη συ

νεργασία των διοργανωτών και του Οι

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι 

επισκέπτες θα μπορούν να ενημερω

θούν για τον τρόπο που θα γίνονται 

πάσης φύσεων συναλλαγές στο σύντομο 

μέλλον. Αλλά εκτός της περιγραφi~ς και 

της τεχνικ))ς ανάλυσης των απαιτουμέ

νων για μια τέτοια εγκατάσταση, οι 

'άπιστοι Θωμάδες' αλλά και οι σο6αρά 

ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν 

αυτές τις προτάσεις να λειτουργούν 

πραγματικά. Αυτός άλλωστε 1)ταν και ο 

λόγος δημιουργίας του τμi~ματος αυτού. 

Οι λύσεις, αφού υπάρχουν, να εγκατα

σταθούν εν πλ)lρη λειτουργία και οι 

επισκέπτες να μπορούν να ολοκληρώ

σουν μια ηλεκτρονικt] συναλλαyι]. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το 

περιεχόμενο του περιπτέρου αυτού στο 

'αδελφό' και 'καθ' ύλην' αρμόδιο ΝΕΤ 

Lctter ΦεΟρουαρίου. 

Εμπειρία 

Η Perfoπnance Tecl1nologies δια
θέτει σημαντική εμπειρία, προηγ

μένη τεχνολογία και την πληρέ

στερη σειρά λύσεων RAID. 

Υπάρχουν λύσεις για όλα τα λει

τουργικά συστήματα, οι οποίες 

κλιμακώνονται γρήγορα και οικο

νομικά όταν ζητηθεί. 

Η Perfoπnance Technologies συνε
ργάζεται με οίκους που κατέχουν 

ηγετικ11 θέση στους τομείς τους 

(CMD, DPT, Trimm, Veήtas, κα), 
γεγονός που μας επιτρέπει να 

προσφέρουμε τη λύση που ταιριά

ζει στις δικές σας ανάγκες. 

Μερικά χαρακτηριστικά των 

λύσεων μας είναι: 

► SCS!-to-SCSI & PC!-based RAID 
► 6GB' εώς Multi TBYTES 
► 1 εώς 8 κανάλια SCSI 
► Δυνατότητα Multi-I,ost 
► Dual-Redundant configuration 

*Με κόστος κάτω από 500.000 Δρχ. 

Σε συνεργασία με τον integrator*, 
δίνουμε την ολοκληρωμένη λύση 

που καλύπτει συγκεκριμένες 

ανάγκες του π?λάτη. 
"' Η Pcrfom,ance Tecl1nologies 

συνφγάζc-ται άμεσα μόνο με intcgrators 

Δείτε το site μας m)μερα και επι
κοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον 

πληροφορίες. 

Αγησιλάου 46 
Αγ.Δημήτριος 

Fax: 93 17 211 
Τηλ: 93 17 210 

PERfORMANCE 
Ίi'Clι 110/ogir·.1 



Επιί,ιiμια για τπν Ελλnνικιi Οικονομία και για τις επιχειριiσεις n πειρατεία λογισμικού, επισnμαίνει ο Διευθυντιiς 
του Ελλπνοαμερικανικού Επιμελnτπρίου κ. Σωτιiρnς Γιοννόnοuλος 

Η Amtech εivαi το yεyοvός τnς 
χρονιάς στnv Πλnροφορ~ιt:ή. 

Τnς Νατάσας /αιcωΒάιι:n 

l?TΓ'il ο ΕΜΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙ· 
!':!. μελnιr'iρ10 οργονώνει με 
f

1 
ονομφισβήτnτn εnιτυχra γιο 

·' ενδέκατη σuνεχr\ χpον1ά την 
έκθεση ιnς Amtech. Δεν npόκεn:οι vio 
μ10 ,σκόμn, έκθεση Πλnpοφορικllς, οR
λά γιο μ10 διαφορετική έκθεση, κάθετη 
σων ομερ1καν1κιi τεχνολογfο nλnροφο
ρ1κής και τnλεnικο1νων1ών, όπως οnμει• 
ώνει ο κ. Σωτήρης Γιαννόπουλος, Δiεu
euvτllς του Ελλnνοομερ1κονικοU Εnrμε
λnιnρfου και οuμπRnρώνει: 

•Η σμεp1κονική τεχνολο'{fο είναι n πιο 
nr 'lΟρ1οκή, n onofo ακολουθείται 
κι Jετεfτοι οπό φfτες χώρες. Πολ-
λές φορές οι Η/Υ φέρουν την ονομοσfα 
ευpωnοϊκών ή όλl\ων ετοφ1ών, όμως n 
·καρδ1ά· του μnχονι'iμοιος και ο εnε
ξεpγοσιι'iς έχουν ομερικον1κι'i Ίθογέ
νειο". 

Η εν λόγω έκθεση οnοRομβόνει τnς 
σιήριξnς τόσο τοu Αμερ1κο,•ού Πpέοβn 
κ. rι. Bums όσο κοι του Εμπορικού τμn. 
μοτος τnς Αμερικονικής Πρεο_3εfος. 
Λομβόνει χώρο δε κάθε ιανοuόp:ο. Η 
:ιφον1κιΊ εn1λογ/1 δτοpγόνωοnς τnς έκθε• 
οnς δεν είνοι τuxoio, ολλό οκοnεύε1 να 
οnμοτοδΟιήσει τnv αρχή του νέου εn1• 
χεφnμουκού έτους. Η χρον1κr'i περίοδος 
που μεσολοβεf ονόμεσο στην noρou
oioσn των npoTόvrωv κσι τnν έκθεσn. δί• 
νει στις ομερικονiκές εταφfες τη δυνσ• 
τότnτο ν□ ·εξελλnνiσουv· τους υnολο• 
γ1σιές τοuς κοr να οnοκτήαοuv τnν 
οnοιτούμενn τεχν1κι'i unοστι'iριξn. Εφό· 
οον ο κύκλος ουrόc ·κλεfσει", τότε οι 
ομερικονικές εταιρίες nλnροφοp1κ!lς 

οσχολούvrοι με το λονσόρ:σμ□ των 
προϊόντων, υnnpεσ1ών κο1 του 
soft\•ιare. Η προώθηση και η nopouσio 
των nροΤόvrων αυτών nραγμοιοnο1είτΟΙ 
μέσο στην An1tech,. 

Η έκθεση έχει ιι.'( οvr1κεiμενο αμερι
κανικά npοiόντο uψnλnς τεχνολογiος. 
Το γεγονός αυτό όρο nερ:ορ1στικά npoς 
δt,,. ··-,τευθύναε1ς. 

σνοφορ11,::ά με τ1ς εταιpfες nou 
σuf>.-<.Tέxouv, αποτελεί nροGnόθεσn εκ 
των ων ουκ άνευ νο εiνοι ομερ1κοv1κές 

"' βl ως npoς το κοινό στο onofo οnεu-
θύνετσ1 n έκθεση. όπου το ευρύ κοτα
ναλω11κό κοινό δεν βpί□κειο1 σιο ατό• 
χοστρο τnς An1tech. 

Η έκθεση είναι ενnμεpωτrχn και οφο• 
ρό εnοννελμοtiες, δrεuθuντές κσr στε
λέχη εnΙΧεφ!1σεων nou ενδ1οφέροντ□ 1 
νο γνωpiαοuν τις ,nροσφεpόμεvες λύ· 
οε1ς, nou unόpxouν \Ί □ τις εn1χεφιΊσε1ς 
ιους προκεψένου νο μειώοοuv το κό• 
στος nou οντψπωnfζουν. Γιο τον λόγο 
οuτό κο1 με οκοnό να δrατnρnθεί uψnλό 
το εninεδο των εn1σκεnτών, δrοvέμο• 
ντ01 nρο□κλriαε1ς τόσο σε εισrρfες εn1• 
λογnς του Ελλnνο-Αμεp1καv1,,::ού En1με
λnτnpiou όσο κο1 στις ετοrpίες που λομ• 
βόνοuν μέρος στην έκθεοn. οι τελεu
τοiες μοrρόζοuν τις npοσκnnσεις βόοε1 
του nελοτολογίου τους. Η npοκηκι'ί οu
τι'ί αποτελεί σημαντικό εpγ□ λεfο 
niarketing των ετοrρ:ών οuτώv. Σnμε1ώ• 

νοuμε δε πως nεpfnou το 75½ των npo• 
οκλr'iοεωv ό1οχετεύοντο1 μέσω του 
Ελλnνοαμεp1κονικού Εnιμελnτnρfου. 
Συνολικό ό1ονέμοντοι γύρω στις 80.000 
έως 100.000 nροσκλn□ε1ς. 

Ο ρόλος της An1tech είνο1 αυτό( του 
σuνεργότn, nou γνωρίζει καλό το ελλn· 
VJKό δρώμενο κο1 φέρνει σε επαφή τον 
Ελλnνα εnι~ειpnμοιίσ με την ομεp1κο• 
ν1κn ετωρfο uψnλΠς τεχνολονiος κοι 
σuμβόλλει στn δrομόpφωσn ενός κλiμο
τος nou εuνοεf τη σωστή και ουσ1οστ1κι'ί 
□υνεpγσσίο. Πρόκειται γιο μrο έκθεση 
match makinfng. 

Mn Rερδοσκοπικός 
χα~αιςτή.ρας 

Οnως εnωnμοiνει ο κ. r1οννόnουλοc. 
,γνώμονας στην ορyόνωσn τnς Amtech 
ciν□ 1 n σpτιόιεpn i,:01 τελειότερη δuνατΠ 
έκθεση. με ομ1λnτές οπό το εξωτερ1κό, 
με όρ;στn εξunnρέτnοn του κοινού κ.ό. 
κοι όχ, το κέρδος. ο μη κερδοσκσn1κό( 
χοpοκτriρος του εnψελnιηρlοu είνοι 
αυτός nou τοu εξασφολiζεr σνεξσρτn• 
ofa και τοuιόχpονο τον καθιστό ικανό 
να ~pnσιμοnωεί τα έσοδό του γ10 τn 
δ1σρκή ονοβόθμιοn του θεσμού της 
Amtech•. 

Η •t~ρσγμο11κότnτα• nou n έκθεση 
δtομορφώνει, μετοφpόζετσι σε σύξnαn 
ιοu nοσοσιού συνεργοσ1ών Ελλriνων 
και Αμεp1κονών εn1χεφnμοτιών, ούξnσn 
του αντ□γων~□μού και ούξnσn του εν
δ1οφέροντος ν10 την έκ-θεσn. Πορόλλn• 
λο. βοηθό τις ελλnν1κές ετοφiες νο ε1• 
σογόγοuν την ομερ1κανικι'i το.νολογfσ. 
Ωc εκ τούτου n Amtech οnοωω την 
πιο οξιόλονn έκθεση στην Αθήνα κοι μ10 
οξ1οαnμείωτn nροσnόοε10. σύμφωνο με 
τον κ. rιοννόnοuλο. 

Οφείλουμε δε νο ονοφέpουμε nως 
το Ελλnvοσμερ1κοv1κό Enψελntripio 
εντάσσει μέσα στους μηχανισμούς nou 
:φnαrμοnο1εί, nροκεψένου να οuξr\σει 
το ελλnvο-ομερ1κοv1κό εμnορ1κό 1σοζύ· 
y10 -το οποίο όπως όnλωσε ο Αμερ1κο
νός πρέσβης στις 1'1/1/98 σε εκδήλωση 
του Εnψελnτnρίου στο Μέγαρο, κuμοί• 
νετοι σε 1.5 δ1αεκοτο1ψύp:ο όολόρ:ο, 
το onofo είνο1 το χαμηλότερο m:nν Ευ• 

ρωnοίκΠ Ενωσn--τnν An1tech. 
•Εn1κεντpώνοντος την nροσοχιi μας 

στnν Amtech 199Β ν1νόμσστε ·μόpτυ
ρες" ενός ουμβόvrος nλnροφοp1κι'ίς, 
όπως χοpοκτnp;στικό τονίζει ο κ. Γιοννό
nουλος. Εβδομήντα τέασερ;ς 174) ειοι
piεc λαμβάνουν μέρος στην έκθεση 
,Συμμεωχι'i•ρεκόp,, όπως εn1οnμοίνει η 
κ. Δάφνη κωνστοντινiδου, υπεύθυνη 
δtοpγάνωσnς της Amtech. 

,ο αυξημένος αριθμός συμμετοχής 

των ομεp1κον1κών ειοrρ1ών nou napoτn• 
pείτοι. οψεrr1ετο1 στην εupεfo οντοnό• 
κp:σn αυτών. δεδομένου πως n έκθεση 
ΠΡ□ί'μοτώνει τους σκοπούς τnς με τον 
αρτιότερο τρόπο κο1 προς όφελος των 
ετοφ:ών,. 

Στο nλoio10 τnς Anitech το Εnψελn• 
τf1pro με στόχο τnν oflaκίlnpωμέvn ενn• 
μέρωσn στον xC:.•po τnς υ~ιnλιiς σμερι-

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΠΡΕΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

κον1κ/1ς τεχvολογfος, ό~οργονώνει 150 
σεμινόρ1α των ετΟΙρ1ών που συμμετέ• 
χουν. το σεμινόρ10 θα τελεστούν σε s 
afeouoες nσρόλλnλο, οπό το nρωf έως 
το βpόδu, όλες τ1ς μέρες της έκθεσnς 
και το οποfα θα αφορούν νεν1κότερα θέ
μοτο τεχνολογfος ΚΟΙ όχι μόνο nορου

σ1όοε1ς nρο!όντων. Ιδtοίτερο δε οnμο• 
vr1κές εfνω οι 3 nμερfδες που θα οργο• 
νωθούν. Βόρος δfδετοι σε σuτήν που 
έχει ως θέμα το nλεκτρον1κό εμπόριο, 
το onofo και είναι το theme τnς Amtech 
ν10 το 1998. Ταυτόχρονο οργανώνετο1 
το erectronic paνilion, το onofo γfνετα1 
ν10 nρώτn φοpό οτn\Ι Ελλάδα. Η εφσp• 
μογή nλεκτρον~κού εμπορfοu κ-οRύnτει 
ευρύ φόσμο κοθnμερ1νών npοκτικών 
και σε αυτό οφεfλετοι n σnμοντικόιnτό 
του. Τονiζοuμε το γεγονός ότι n nμεpi• 
δΟ ouτr'i nραγμοτοnο1είτοι σε στενr'i ου• 
νερνοσfο με το 01κονομ1κό noνεn1oτr'i• 
μ10 κο1 ειδ1κό με τον κοθnγητΠ κ. rιώρ• 
να Δουκfδn. 

Σnμαντιιςές 

παροuσiες 
Στο fδ10 nλofo10 το Ελλnνοομεp1κον1• 

κό Εnιμελnτ11prο σημειώνει κο1 μ10 no• 
λύ μεγόλn εnrτuχΙΌ με την npόοκλnσn 
του κ. Γιώργου Μν;τσκiδn, 11,εuουντι'i 
του npογρόμμοτος Esplit. του nορόνο• 
ντο εκεlνοu οπό τον onoio εξορτώvr□ 1 
όλο το ερεuνnηκό εuρωnοϊκό npογρόμ• 
μοτο της κοινότητος. ο κ. Μ/_\tοκfδnς 
οnοδέχθnκε την npόοκλnσn κοι θο no• 
ρευρεθεf στο εγκοίν10 της Amtech, νε· 
γονός που εlνσι ιδ1σfτεpσ σnμοντ1κό. 
όnως εn1σnμ□ ίνει η κ. Κωνστοvr1νfδου. 
Οσον σφοpό τις άλλες δύο nμεpfδ{:C, 

αυτές έχουν ως θέματα: 

oJ τις εξελίξεις, τις τόαε1ς κ□ 1 το date 
ρroblen1 του 2000 κο~ 

βl τις τnλεn1κο1νωνfες. 
Την nμεp!δο ουτι'ί θα ονοfξεr ο 

unουργός κ. Μοντέλnς. ο κ. Χρυ□ολού• 
pnς Οα μ1λr'iσει VJ0 τις οτροτnγ~κές ονό• 
nτυξnς του ΟΤΕ ΚΟΙ εν σuνεχεfο Οο οκο• 
λουenσει ο κ. Λομnρινόnουλος. Πpόε• 
όρος της Εθνικ/1ς Εn1τροnf1ς Τnλεr11κο1• 
νων1ών. Στο 2ο pannel 01 εκnρόσωnο1 
των ετοrρ1ών θα ονολύσοuν το θtμο σιί· 
γκλωnς των δύο τεχνολογιών, nλnpo• 
φορ1κf1ς κοr τnλεn1κο1νωνίος. Οι εν λό· 
γω nμερfόες θα λάβουν χώρο στο ledra 
l,1Jrriott. 
Ο κατάλογος της An1tech εiνΟΙ ιδ:οί• 

τεpα σnμσντικός στον βοfJμό που δεν 
αποτελεί ένα σnλό έvruno, αλλά nεριο• 
δ1κό τεχνολογfος, σύμφωνο με την κ. 
Κωνστοντ1νiδοu. Η ύλη του nερrλσμβό· 
νει εκτός οπό την εκτενΠ nεp1γροφri 
των ετοrρτών στην ελλnνική κα1 αννλικn 

νλιδσοο !profiles των ετσ1p1ιδνJ κο1 θέ· 
μοιο τεχνολογfσς. επεξεργασμένο οπό 
ε1δ1κευμέναuς δnμοσ1ογράφους. Τομέ• 
ρος δε του καταλόγου nou τιτλοφορεi
τοι ως CEO's Vie,•ιs σn11ε1ώνει 1δrσfι"ερn 
εnrτuχίο φέτος, όεδομένοu ότι nεp1έχει 
συνεντεύξεις του Προέδρου της 
l,1fcrosoft. του Pres!dent της Digital. 
της oracle. του Προέδρου της ΙΒΜ, ιnc 

He>'l!ett•Packard κ.ό. 
Οι εν λόγω ονολuτές κοτοθέτοuν τις 

απόψεις τους γιο θέματα τεχνολογiΌς 
κοι νιο τnν nopεfo των ετοφιών τους. το 
κεφόλο10 αυτό εfνοr μια ακόμη εnιτυχίΌ 
της An1tech εφόσον γίνεται γιο nρώτn 
φορά κοι οnοτελεf οnμοντικό VEί'0VόC 
που κοτοξ1ώνε1 την εν λόγω έκθεση, 
όnως εn1οnμοίνε1 n κ. Κωνστοντ1νίδοu. 

Ποpόλλnλα, ο εnrοκέnτnς έχοντος 
τον κατάλογο τnς Amtech, οnοκτό μ10 
οnολύτως ολοκληρωμένη εικόνα ν10 
την έκθεση, στον βαθμό nou το npοϊό• 
ντο κοτnγορrοnο:ούντοι κ□ Ι τουrόχρονο 
δίνοντΟΙ nλnpoφopfες γιο το nού ο εν

δi □φερόμενος μnορεf να το βρει. Επί• 
σnς, υπάρχει ειδτκό lndex έτσι ώστε εάν 
ο επ1ακέnτnς γνωρίζει την ομεp1κον1κn 

ετ□φί□ nροέλευ□nc του npοΊόντοc. να 
μπορεί να βρει τον Ελλnνο οντιπρόσω• 
no κ□ 1 να δει οπόκοντό το nροΊόvrο της 
ετοrρfος του ενδ1οφέpοντός του. 

Εμφοσn δε δiνετο1 στον τομέα των 

νέων nρο:'όντων. το οποίο ΚΟΙ nοροuο:ό• 
ζοντοι οuγκρrτικό 110 κάθε ειοφi□. Ο κο
τόrlογος nερ1έχει εniσnς δύο έρευνες. 

Η πρώτη np□γμοτοnο:riθnκε από το Οι• 
κονομ1κό Ποvεn:σιr\1110 Αθηνών κο1 η 
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Δ. Κυρ,οζ~. Μ. Κr.~vστ,:,vτr,iδου-Κσ).σ!Τζ~, 

Π. Λη~τσό,ος. Ζ. 11/στορσ, Δ. nanαyι!..ψ\i• 

ου, tl. Νβη. Α. <:-σ.\τόπς. Θ. χατζηe:.ψ6ς. 
ΚΑΛ-1!Τ[λ.\Ί<Η ΕΠΙ.'.!ΕΛΕΗ- Χ. Τσ,,_ρηζ,\ 

ιnι.1<&\!1'\ !Ξ'Ωi'Ιι\,\ΟΥ,Ε. ,,•ατσοU,η 

nτoltrA\'l.\ΌI Δ('\'iΗ.\1/ΠΙΚΟΥ 
r,Ι!Η.Ιί1Τ0[: r. Ρiζος. Ε. ΧσμσVδαυ 

fΠ!.\!Ε,\ΗΤΠ Δ141ΊΙ.\!Ι[/-Ιt:· 
Σ. χστζόπο~)ος, n. Κοuιροuβής, Ι.'i:;>η 
Σοvμπού\,σ]';α, χρ,στ. ΚοιραμΜαu, 

Χρ. Βαα~.Ιόnο~\ι,ς. Τ. Πσ1-τεJiδης. 
Γ. Αnοστο>όπΌu.'ος 

θι~,,-,10.-•ο Κ'1στσς Βσρ;-ός. 

Μορ',:, Γόταcα 
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ιαο:ου 4. ΠφΉΕ'ρί, τη\: 57 22 2J\ 

δεύτερη οπό τnν ομάόσ nί!nρ0φορIκής 
του Μετσόβrου ΠοRυτεχνεfου .. ο σρIθ· 
μός των σελίδων του ενιύnοu ονέρχε· 
τοι στις 22.Ο κοι θσ ό1ονεμnθεf δωρεόν 

λίγες μέρες nρΝ τnν ένορξn τnς έκθε• 
σnς. 

Ενσ επιπλέον ελκuστrκό στο1χεfο τnς 

Amtech εrvot ότι n έκθεση έχει οuγκε• 
νιρώσε~ όλες τις μεγόRες ετοrρfες του 
χώρου, εγχεfρnμο εξΟΙρε(Ικό δύσκολο. 
Στο nλσfο10 ουτό σuμμετ!Ξχουν: Cσnipaq 

Computertranden1, European Dyna• 
n1ics, He1.'f!ett-Packard, ΙΒΜ Hel!as SA, 
Mίcrosoft HeΙΙas S.A., Oracfe Hellas S.A .. 
Printec S.A., sun Microsvstems. ΠpόκεI
τω γIσ μω npσβλnμοηκrί εn1τuχfσ, όnως 

σnμειώνει n κ. Κωvστονιwίδοu. 
το nρόβλnμσ ενιοnfζετο1 στον βοθμό 

nou δεν unόρχεr εκθεσI01<ό~ χώρος τέ
tοrος nou νσ κοί!ύnτε1 τις ανάγκες τnς 
έκθεσnς. rI0 τον λόγο αυτό εnrλέχθnκε 
to lntercontinental, το onofo nροσφέ• 
ρει πολλές εuκολfες n.x. garage, unn
pεσίες κ.ά .. όnως τονίζει ο κ. ΓIοννόnοu
λος. 

Αλλο nροβλr'iμοτσ ενιοnfζοντοι σνο
φοp1κά με τις οντ16ρόσε1ς, εκ μέρους 

ποrρ:ών όλRων χωρών nou επιθυμούν 
να λόβσuν μέρος στnν Amtech. Το 
Ελί\nνοομερ1κον1κό Εnιμελntι'iρ:ο θέRει 

νο διευρύνει tον αριθμό των σuμμετε

χόνcων, όμως unόρχουν ,nερ1ορIστικό 
μέτρο, λόγω τnς ελλπνοαμεp;κον1κής 

τσυιόtnτας του Enψεnnιnρiou. 

Οι ιοιnτώαεις 
ιnς: πειραrιiας 

ΤέRος. όnως εnιαnI1σiνε1 ο κ. Γιοννό

nοuί\ος. αnμονcικό είναι το nρόβλnμο 

τnς nε1ροτείος. Η nεφστεfο έκεI στnν 
nερinτωσn ουτrί ό1η!l μορφή: 

01 n nρώτn μο:όζει με ουτ!l των τΟΙ• 
v1ώv, όnou μ1κροί τnίlεσnτικοf ιδIωτ1κοf 
στοeμοi εκπέμπουν έργο γI0 το onofσ 
δεν έχουν το νόμψο δηω:ώμοτο οπό ης 

ετωρfες και 

β) nεφοτεία εκ μέρους των 1δίων των 

καταν□ ί!ωτών n□u χρn□ψοnο:ούν n□ρό• 
νομσ s□ ft~·,are. 01 σuνέnε1ες τnς nεφα• 
τείος εivo1 εnIζι'iμ1ες τόσο γιο τnν ελλn· 

νικ!l Ο1κονομlο όσο και YJO τIς εnIχε1ρή
σε1ς. 

Εάν κόnοIος αγοράσει νόμιμο λΟ\1· 

σμ1κό, τότε έχει νόμιμο δtΚΟΙώμστσ, 

όnως ό1κσiωμσ uποστήρ1ξnς. δ1κοίωμσ 

αγοράς ν!Ξος έκόοσnς ί\ογ1σμ1κού με 

μειωμένn ιrμή κ.ό. rτnν οVΙίθετn περί· 

nτωσn. δηiΊσόri σε σuτή του κίlεμμένοu 

λογI□μικού. το ορνnτ1κά είναι nολλά. 

Koc· αρχήν είναι nσρόνοιισ. εnίσnς δεν 
μπορεί ν□ οnοί!ομβόνει σωστής unσ• 

στr\ριξr~ς, όρο εiνοι λ1γότερο nσρογωγI• 

κός. EnInλέov. όεν έχει εγγύnαn όtΙ το 

λογιαμικό nou ονιέγροψε δεν έχει nρο
βλήμοtο n.χ., ιοf. δεν ενrψερώνετΟΙ εόν 

βγει χο1vούρι□ έκόσσn n γI0 1Iς εξελι"ξε1ς 
του soft\·1are. 

Σtnv ΕiΊiΊάδο n •nεrροτικri npογμοτι• 
κότnτο• δρο ως οvοαιολτικός nσρόγο• 

ντος v10 υς ομερIκον1κές εnενδύσε1ς 

που στpέφοντοι σε όί!F!ες χώρες, ον κοι 

δεν npέπει νο ξεχνάμε το γεγονός πως 

01 σμερI1<οv1κές ετσφiες υφnλής τε~νο

λογfος κοf\ύnτοuντο 80); τnς ελληνικής 
ογορός. 

Ποιοι εRθέτοuv 
σιn.v Amtech '98 
ο 

ΚΑΤΜΟΓΟΣ εκθετών τnς 
An1tεch '98 εfχε δrομορφω
θεf στIc αρχές !ονουορiου ωc 

··- εξ!lc rπροnγείtο1 το όνομα 
του υπεύθυνου του nερ1nτέροω: 
• LANIER HELLAS S,A, 
Ελοtών 29 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 
8078.212, Faχ: 6078.014 
• UNISYS HELLAS S,A, 
. Ν. ·κοvrώρος, Στpοτιωτικού Συνδέ
σμου 24 106 73 Αθήνα, Τηλ.: 
3639.112, Faχ: 3630.785 
• INTERMEC HELLAS S.A. 
κ. Ν. Κούκος, Λ. Πεντέλης 10, 152 34 
Χολάνδpt, Τηλ: 6893.960, Fax: 
6894.373 
• MICROTEC S.A. 
κ. Χ. Γpυποίος, Γ' Σεπτεμβρίου 50, 
104 33 ΑΟήνο, Τη\.: 8835.115-7, Fax: 
8835.118 
• RELATIONAL TECHNOLOGY 

S.A, 
κ. 1. Πaποεuγενίου, Λ. Βουλιαγμένης 
415 163 46 Αθή-:□, Τηλ.: 9958.780, 
Faχ: 9958.783 
• ΚΑRΜΛ • ΟΚΤΑΒΙΤ 
κ. Δ. Ποπσϊωάv,'οv, Χίου 80 153 43 
Αγ. Παρασκευή, Τηλ: 6011.901, Faχ: 
6001.310 
• DΛTAMEDIA S.A. 
κο. Λ. Κορaκάσογλου, Σαρaντοπόροu 
& Φωκοίας, 185 47 Πειραιάς, Τηλ.: 
4833.080, Fax: 4826.330 
• ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ • 
ΓΡΑΦΟΤΕΧΗΙΚΗ Α.Ε. 

κ. n. nσιιaσnuρόποuλος 
Παπανικολή 22 Α. 152 32 Χολάvδρι, 
Τηλ.: 6858.956. Fax: 6858.612 
• SCAN\VAVE S.A. 
κ. Κ. Δaνιόλος. Βουλιαγμένης 270 & 
Πριάμου 1, 173 43 ΑΟήvα, Τηλ.: 
9762.678, Faχ: 9762.695 
• ERGODATA S.A. 
κ. Π. Σαραφείδης. Αpγυpοuπόλεως 
2Α, 176 76 ΚαίJ,ιί.'iο, Τηλ: 9504.500, 
Fax: 9593.160 
• EMS S.A. 
κο. Μ. Γούσιου. Δωικητηρίσυ 26, 546 
30 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 031-555.100, 
Fax: 031-550.973 
• SILICON GRAPHICS S.A. 
κ. Π. Λέκκας, Λ. Κηφισίας 326, 152 33 
Χολόνδpι, Τηλ.: 6819.580, Fax: 
6819.440 
• SOFIANOS HELLAS L TD • 

HYPERCOM 
κ. Δ. Βενcοίιρας. t,1ιχολακοποίιλοu 
125, 115 27 Αθήνα. Τηλ.: 7776.884, 
Faχ: 7779.741 
• DSA HELLAS S.A. 
κ. Γ. Ποτρίκης. r.~εσογείων 10, 115 

27 ΑΟήνο, Τηλ.: 7770.990, Fax: 
7488.785 
~ INFORMATION DYNAMICS 
κ. Γ. Κοράλης, Ιω·,ίaς 17 & Δεληγιώρ
γη 2, 174 56 Ν-ψος, Τηλ.; 9931.331, 
Faχ: 9932.949 
• ΤΟΡΝΕΤ COMPUTERS 
κ. Μ. Δερμότης. Κοραή 7 153 41 Αθή
να, Τηλ.: 6534.714, Faχ: 6534.713 
• INTERGRAPH HELLAS S.A, 
κ. Σ. Κεντριτάς. Λ. Μεσογείων 237, 
154 51 Ν. Ψυχικό. Τηλ: 6729.091-3, 
Faχ: 6729.094 
• SAS INSTITUTE 
Mr. D. Langkamm, Neunenheimer 
Landstrasse 28-31), 69120 Heidelberg. 
Germany, Tel.: +49.6221.4160, Fa1(: 

'+49.6221.416.127 
• LOGIN LTD 
κ. Μ. Σπανού, Λ. Μεσογείων 330, 153 
41 Αθήνα, Τηλ.: 6524.413, Fax: 
6535.178 
• ORACLE HELLAS S.A. 
κa. Η. Ροuσσοπούλοu, r!'ωκίω•;σς Νέ
γρη 30 113 61 Αθήνα, Τηλ.: 8831.511, 
Faχ: 8222.322 

ORACLE PARTNERS 
0 ISTOS S.A, 
κα. Ποvογοπούλοu, Πaποθήμισυ 3, 
114 75 Αθήνα, Τηλ.: 6459.172 
Ο HYPERSYSTEMS 
κ. Ποnοδάκης, Λοσωρότοu 5, 111 
41 Αθήνα, Τηλ.: 2112.370 
Ο MODUS S,A. 
κ. Γ. Πpσγγiδης, Κηφισίας 108. 115 
26 ΑΟήνο, Τηλ.: 6914.339 
0 PROFESSIOtlAL 

COMPUTER SERVICES 
κ. Σ. Μπaτσuδόκης, Τζοβ0-1ω 428, 
154 51 Αθήνα, Τηλ.: 6726.261 
Ο Q&R 
κ. Ν. Ποσχολόκης. Λ. t.1εοογείωv 
237, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ_: 
6776.663 
Ο PROSYS 
κ. Τσαλiκης, ΛΟ'{UV/J11ζή ,1. 176 71 
Κο,\λ\θέu, Τηλ: 9240.412, Fax· 
9240.367 
Ο OROS SOLUTIONS S.A. 
κο. Γιaννοπσύλσu, λλεξοuπόλεως 
29, 164 52 Αργυρούπολη, Τηλ.: 
9959.780, Faχ: 9959.792-3 
Ο OPTIMUM 1.TD 
Κεφαλληνίας 75, 112 51 Αθή1'0. 
Τηλ: 8670.234, Faχ: 8677.7<17 
ο DANAOS ιτο 
Ακτή Μιαούλη 57, 185 36 Πειραιάς. 
Τηλ.: 4293.290, Faχ: 4293.592 

• MICROSOFT HEI.LAS S.A. 
κσ. Σ. Φρογκούλη, Κηψωiος 56 151 
25 Μαρούσι, Τηλ.: 6806.775-9, Fa~; 
6806.780 
• DEI.TA PLIROFORIKI 
κ. Ε. Κοσμίδης, Στρ□τ. Συνδέσμου 24 
106 73 Αθιjνσ, Τηλ.: 3397.142. Faχ: 
3618.084 
• COMPACT COMPUTING LTD 
κ. Κ. Καδής, Τζων Κέννεν1u 35 161 21 
Αθήνα, Τηλ.: 7292.022. Faχ: 7294.759 
• SUNSOFT L TD 
κ. Φωτόπουλος, Μάχης Α11ολάτοu 
103, 11745Ν.Κόσμος. Τηλ.: 
9317.811, Faχ: 9321.603 
• DIS S.A. 
κα. Β□uτσινό, Θεσσολονί~ης 125, 143 
42 Ν. Φιλοδέλφειο. Τηλ.: 2533.112, 
Faχ: 2532.185 
• POULIADIS ASSOCIATES 

CORP, • NTELSYS S.Λ. 
ΚΟ, Α Κοζάζη, Συγγρού 150 f, Apt• 
στοτέλους 3 176 71 Καλλιθέα, Tηl-L: 
9242.072, 3350.720, Faχ: 9241.C66 
• XEROX HELI.AS S,A, 
κ. Α. Ποuσμnσύρης, Συγγρού 127 117 
<15 Αθήνα, Τηλ.: 9311.000-24, Fax 
9311.075 
ι HEWLEΠ. PACKARD 

HELLAS 
κο. Μ. Τσaκέτο, Κηφισίας 62 151 25 
Μαρούσι, Τηλ.: 6854.400-6, Faχ: 
6896.512 

ΗΕ\'/LΕΠ • PACΚARD PARTNERS 
Ο ALTEC 
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Ο ACE 
Ο ΑΝΑΧ 
Ο DAKOS 
Ο DECISION 
Ο DESPEC 
Ο ΕΜΕ 
□ GE CAPITAL 
Ο INFOQUEST 
Ο INTRASOFT 
Ο MICROLAND 
Ο PC SYSTEMS 
0 PLAISIO COMPUTERS 
Ο SYSWARE 

• DIGITAL EQUIPMENT HELLAS 
κα. Χ. Γκίκα, Κηφtσίας 32, 151 25 Μα
ρούσι, Τηλ.: 6854.400-6, Fax: 6820.762 
• LOTUS DEVELOPMENT CORP, 
Γ. Κωνσταντόποuλος, Κηφισίας 284, 152 
32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 6881.111, Fax: 
6801.301 
• ΙΒΜ HELLAS S,A, 
κ. Δ. Ρούλtaς, Κηφtσίας 284, 152 32 Χα· 
λόνδρι, Τηλ: 6881.111, Fax: 6801.301 

• ΙΒΜ PARTNERS 
Ο ΒΥΤΕ COMPUTER S.A. 
κ. Βυζάντιος, Ελ. Βενιζέλου 8, 176 76 
Καλλιθέα, Τηλ.: 9241.728, Fax: 
9244.084 
□ CIS S.A. 
κο. Ξωφ{λη, Αμολfας 36, 105 58 Αθή

._ Τηλ.: 3245.416, Fax: 3225.178 
ALTEC S,A, 

κ. Β. Διονός, Εuελrιίδω'✓ 47, 113 62 
Αθήνα, Τηλ.: 8251.650, Fax: 8837.781 
Ο DIS S,A, 
κο. Βουτσινά, Θεσσαλονίκης 125, 143 
42 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλ.: 2533.112, 
Fax: 2532.185 
0 COMPUFOUR S,A, 
κ. Β. Πανογιώτοu Σόλωνος 46, 176 73 
Καλλιθέα, Τηλ: 9309.190, Fa.χ: 
9308.576 

• PRINTEC S,A, 
κ. Β. Κολuβός, nαν. Τσαλδόρη 11 176 76 
Καλλιθέα, Τηλ.: 9242.969, Fa.χ: 9214.356 
• MOTOROLA S.A, 
κα. κ. nετροποίιλοu, Λ. Κηφισίας 22, 151 
24 Μαρούστ, Τηλ.: 6890.698, Fax: 
6843.079 
• COMPAQ HELLAS S,A, 
κα. Κ. Νικηταίδοu, Κηφισίας 90, 151 25 
Μοροίι01, Τηλ.: 6141.371, Fa.χ: 6141.370 
• DATATECHNIΚA · Δ, ΠΑΠΑΚΟ· 
ΣΜΑΣ & ΣΙΑ 

ι,;ο. Β. Ποπακοσμά, Δεληγιώργη 55-59, 
104 37 Αθήνα, Τηλ.: 5249.981, Fax: 
5232.565 
• ΟΤΕ 
κ. Σιργιόννης, Κηφισίας 99, 151 24 Μα
ροίι01, Τηλ: 6115.266, Fax: 6115.663 
• ALGOSYSTEMS S,A, 
κα. Γ. Νικολοπούλοu, Σάρδεων 4, 171 21 
'' ~μίιρvη, Τηλ.: 9310.281, Fa.χ: 9352.873 

MERICAN POWER CONVER• 
:ilOH 

Mme Α. Rouleau 143 Bis aνenue 
deVerdun, 92442 lssy les Moulineaux 
cedeχ, FRANCE, Tel.: +331.419.05221, 
Fax: +331.419.05282 
• SUN MICROSYSTEMS 
κ. Κυριακίδης Πρεμετής 3, 151 25 Μα
ροίι01, Τηλ.: 6188.126, Fa.χ: 6897.836 
• EUROPEAN DYNAMICS 
Δ. Κωνσταντοπούλου, Ζησψοπούλοu 2, 
115 24 Αθήνα, Τηλ. 6484.333, Fax: 
6484.342 
• IHTERAXOH LTD 
κ. Θ. Γκανάς, Ριζοpε{οu 8, 152 33 Χαλάν
δρι, Τηλ.: 6801.013-4, Fax: 6801.015 
ι PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE 
Μ. Στσnνόποuλος, Πραξιτέλους 23, 105 
62 Αθήνα, Τηλ: 3223.813, Fax: 3221.268 
• METRAK $,Α, 
κα. Βλόχοu, Γ. Σισίνη 3, 115 28 Αθήνα, 
Τηλ.: 7200.911, Fax: 7211.060 
• SGCS HELLAS S.A, 
Α. Ρομποτής, Φ. Νέγρη 30, 113 61 Αθήνα, 
Τηλ; 8251.581, Fax: 8251.585 

ΑΡiθ. 
ΠΕΡf. 
ffiE. 
ΡΟΥ 
1 
2 
3 

:ΚΑΤΟΨΗ :Ε:Κθ:ΕΣΙΑ:ΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ AMT:ECH '98 

[.:_i_::: 

-~-FΠi,ί,f: 

OPΠ'IU'.fLTD 11 SUNSOFTL1Ό 

IΊ'J,HJETEXOYIEI ΕΤ ΑΙΡΙΕΣ 
PROFESS.IOfW.. COVPtπΈR 12 O!SSA 
SEFMCESL1D 13 M!CR050FT HEUAS SA 
FROSίS 14 ΟΗΤΑ ~;fORMAnCS SA 

CO'!PAO C01.'MER SA O&RSA 15 lOTUS DΕ\ΈlΟΡμει-ιτ ιιrrι 
O:G!TAl Ε◊υ,Ρl,'ΒΠ HEL.IAS • ΚΜ.\!Α--ΟΚΤΑΒΠ CORPOR~noN 
OMClE HELLAS SA 5 RElAnONAL TECHNOLOGY SA 16 CO\(?ACTCOΙ,φ\JT~"IG ιτο 

ι.t/Jori;:ed Ρο,Υ,;ι; 6 OATATECHKKA-PM'AXOSV.AS 17 ΒΥΤΕ CO\'PIJTER S.A. 
DA'IAOSLTD. 1 PROF!lE SA 18 !B'~HEI.LASSA 
Hϊf'ERS)'STEMS ι το. • EMOOATASA " ALTEGSA 
/STOS S.A ' U:<..SYS HEllAS SA 20 D<SSA 
λ!ODUSS.A 10 ooos sοιυnωιs s Α 21 αssA 

22 C01,\PUFOUR SA 
23 POUUADiSASSOGIATESCORP. 
2~ PR:/ΠEG SA 
2S b'HERGMPH HEllAS S.A 
26 HE'IILETH'ACΚARD HHlAS S.A 

Hf.horizεd e►.,·~rs 

/.1.TEC 

'" Ν/ΑΧ 
ΟΑΚΟS 

DECISl(!N 
DESPEC 

ΕJ.ΙΕ 

GECAPΠ/J. 

1/IFOQUEST 
L'ITRASOΠ 

M'CROU,ND 
PCSl"STEMS 
PI.A!S!O CO.~IPUIERS 
SΊS\-\'A8E 

27 LOG'NLTO 
28 INFORIJAΊJON OΊl"{Ψ:GS 

29 OATA\fEO:ASA 
:¾1 XEROX HEll.AS SA 
31 ΝlΈΜ.ΧΟΝ ιτο 

32 OSA HEllAS SA 
33 OOXIJ.Df!ί BRQS. 
GRAPHOTECHl-l'ΚI SA 
3-1 FORTHN!ΞT SA--OPEN SER\f,{,ES 
3-5 A\IER'U,N PO'NER coiNEflS 1αJ 

36 w;:rn HHLAS SA 
37 ~1iCROTEC S Α. 
38 ALGOSYSTEΙ,Ι.S S.A. 
39 MOTOROtA SA 
40 SAS IHSTΠUTE/0 1.IAS ιτο 

41 IIITERYECHEUA$SA 
42 ΤΟΡΝΕΤ COMPUTERS 
43 EMS SA 
44 l'ϊlO!IES 2'})) 

4S HYl'ERC0~.!-$0F!.Δ.NOS HEU.AS 
45 SCA.'NiAVES.A 
47 !/ETRA.l{SA 
4S HEllEN{'; 
ταιcο~ινuιι:CΑ11011s 

ORGJ,JIΙZATION 

49 s:ucoιι GRAFH'CS S.A ·SGGS 
HEllASSA 

~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~.,, 
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Μία μικριi «περιιiγnσn» 
σε σnμαντικές 
παρουσίες τnς 
11nς Amtech 

Αμερ~:καvι:κn τεχvολοyiα 
σε όλοuς τοuς τομεiς 
οι:κοvομι:κnς δραστnρ~ότnτας 

Του Πέrροu Λεωrσάκου 

~ ΝΤΟΝΗ nopouσfo στον ελλnνι• 
~~ κό χώρο έχονν τα τελεuτοfο 

~:,.#,1' χρόν10 01 ομερ1κονικές εn1χε1• 
' • ρr'iσεις Πλnροφορ1κής, προ-

σφέροντας σuστr'iμοτο nροnγμένπς τε• 
χνολογfας και παρέχοντος uπnρεσfες 
που καλύπτουν όλοuς τους τομεfς τπς 
σιJγχρονnς αγοράς. Δεδομένων των rδ1-
οfι:ερων αναγκών που nοροuσιόζει το 
01κοuμεν1κό 01κονομ1κό περ1βόλλον, n 
ταχύτητα εξόnRωοnς των τεχνολοΥtών 
εlνα1 ρογδοfο. Οι σμερ1κον1κές ετοφfες 
uψnf\nς τεχνολογίας όντος πρωτοπόρες 

στην πσγκόσμ1α αγορά Πλnροφ0ρIκής 
και Εn1κο1νων1ών npοοφέρουν προϊόντα 
με τεχνολοΥJκές κσινοτομfες, τα onofa 
τις έχουν εδρο1ώσε1 διεθνώς. 

Η Έ" στο nλοfσ10 της 11nς Amtech 
Ιέκθεσn ομερ1κανικr'iς τεχνολογfαςJ πα
ροuσrόζει ορ1σμένες οπό τIς εnιχειρή• 
σεις, or οnοfες εfτε anotελoUV θuγοτρι• 
κές ετο1ρfες εfτε ανιιnροσωnεUονν ομε
ρ1κόν1κο nροϊόνια στnν ελληνική ovo• 
ρό. (Η οεφό κατότοξnς έγινε με αλφο• 
βnτική σειρό!. 

• ACE $.Α. 
Η εταιρία rδρ\Jenκε το 1989 και οπό 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡlΚΑΝlΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

MιlQ•JiHlit·'·MW¾ιSl31•Bϊ&iltf&# ►XΨt1{@1ω ■:ftV§M 

Εκπαίδευσ11 για όλους 
Εκπαίδευση για πάντα; 

Το Πρόγραμμα Επιμόρφuαης Ενηλ(κων είναι δραατηριότητα ταΤJ 
Ελληνοομερ1κονικοίJ Εκποιδεuτικ □ ίJ ΙδρίJμοτος, □ το ono[o ονήκει το 
Κολλέγ,ο Αθηνών -σημείο ονοφορός στην εξελικτική πορεlο της πο1δε(ιις 
στον τόπο μος. 
Το ΠΕΕ εκ9ρόζει -κοτά 10 ΠΙ □ ούγχρονο πρότυπο- κσI uλοrτσ~ε! -με το n,σ 
προηγμένο μέοο- την ιuρύιοτα διαδεδομένη κοI καταξιωμένη αε ολόκληρο 
τον κόσμο φ1λοοο9!α της •οuνεχιζόμενης εκποlδεuοης". 
Το Πρόγραμμα λεηοuργεl οτ,ς εγκατσοτάσε,ς του Κσλλεγ{οu Μηνών στο Π. Ψυχικό. 

Η δtδαοκσλlα γlνετο1 σε ολιγομελή τμήματα μέσο σε ένο σύγχρονο rτερ1βόλλον τοπικών 
δικτίJων HfY. όrτοu οι δ1ό9σροι οτοθμοl tpyooloς (μικροuπολογιοτές) είναι δtοθέοιμοι γ,σ 
όμεση, συνεχή nροοrτέλοοη. 

Ο χύκλος σrτοuδών HfY αrτεuθύνετοt: 
♦ Σε οποutσσrές ΑΕΙ χοI ΤΕ! με ιδιαίτερο ενδωφέρσν και κλlση στην Επιστήμη των ΗιΥ 
♦ Σε στελέχη επ,χεφήσεων και οργα1·1αμών 
♦ Σε εrτ1οτήμονες, rτou εn,eυμοίlν να οrτοηήσουν εξε1δlκευοη σε ένα αuγκεκρψtνο 

ον11κεlμενο της 1Ξnω~ήμης των HJY 
♦ Σε όσους ενδια9έρονται να tχοuν μια λειτουργική γνωρψ(α με τους ΗΙΥ και τις 
ε~αρμογές τους 
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τότε ειδικείiετοι στnν nopoxn κοι εφσp• 
μογή ολοκληρωτικών λuσtων συστnμό
των nλnροφορικής κοI εn1κο1νωνιών τό• 
σο στον δnμόσ10 όσο και στον IδIωτικό 
τομέα, nσρόλλnλο έχε1 π;στοποtπθεl με 
το δ1εθνές πIστοπο1π11κό nοιότπτος 150 
9001. 
Η ACE S.A. έχει συνάψει σιινεpγασfες 

με δΙεθνεfς οίκους ~:ου εξωτερ1κσίi όnως 
ΙΒΜ, oracle corporatlon. SΝΙ ιaser C;-Jrd 
Sγstems corporatlon, po1versoft. Η 
ετοφfα έχει αναRόβει t.r1ν uλonofnσn 
έργων στον δnμόα:ο και ιδ1ωτ1κό τομέα. 
Ενδεικτ1κό ονοφέpονιοι. Υπουργείο Δι• 
κοιοαίiνnς • Ειοογγελlο Πpωτοδ1κών 
Αθηνών, ΟΤΕ, AV!~I, varnlma. 

• Aft Europe Ltd 
Η ετοφfο rόρUenκε το 1991 με σκοπό 

την ποpογωγιi κοI εunop:a λογ1σι11κού, 
τnν οvτIrιροσώnεuοn οfκων του eξωτε
p1κοίi και τnν nοροχιi συμβοuλευυκών 
υπnpεσ:ών στον χώρο tn( οpγόνωσnς 
επαειρήσεων κοr τπς nflnpoφoρ11aiς. 

Στον Χ~'Ρ□ τnς nσροΧ/1( υnnρεοrών n 
Aft πpοοφέpει μελέτες β1ωσ1μότnτος, 
δ1οχεfρ1σn έργων, ονόπtυξn λογ10μ1κοU, 
σλοκλι'iρωσπ σuστnμότων. τεχνική υπ□· 
στήρ1ξn, unoσιripιξn uf\onoίnonς εγκα
τόστοσnς κο1 λεποuρ'y)ος και οuμβοu
λεuτIκές unnρεσίες. Στον τραπεζικό χώ• 
ρο n ετοιρfο npοοφέpει ολοκληρωμένο 
τρσnεζ1κό οuστήμστο, συστι'ψοτο nλε• 
κιρονικών συναλλαγών. σuστήμοτο 
δ1οχείρ1σnς δ1κιίiων, οuστήμοτο cash 
management και home banklng, 
deal!ng rooms κ_ό, 

Στον χρπμοτιστnρ1οκό χώρο n Aft 
προσφέρει ολοκλnρωμένεc λuσεις nou 
οφορ{)ιίν αuτομοτοnοinσn χρπμοτιστn· 
ρfων, ουτοματοποίnσn anoeετnpiωv, 
εκκοeόprαn οuνολλογών front και back 
offlce, risk anatγsis. 

Η Aft σuνεpγόζετοI με πολλούς ξέ· 
νους οrκοuς, ενώ από υc αρχές του 
1996 δpoστnpIono1εfrot κσι στον χώρο 
του hardνιare ως οvτιnpόσωnσς της 
ομεp1κονικής ετοφfος Stratus corp., n 
onofo θεωρείται οπό τIς μεγαλύτερες 
ετοιρfες στον κόσμο σε σuστriμοτο 
οδ1όλε1nτπς λειτοuργiοc σε on Ιine · 
transactlon process!ng nεpιβόλλον. 

• Algosystems S.A. 
Η ετοφrσ Iδρύenκε το 1987. με στόχο 

τnν κόλuψn των τεχνολοΊ1κών αναγκών 
κοeώς και οργόνωσnς κοI λε1τοuρ'y)ος 
εnιχεφήσεων κοI οργον1σμών με βόσn 
πρότυπες npοδIογροφές. Η Algosv• 
stems δροστnp1οπσ1εfιο1 στοuc τ◊μεfc 
ολικών λύσεων nλnροφcρ1κής, βIομn• 
χον1κοU ουτομουσμοίi κcι ρομnοτικriς 
και μετρολογfος. 

Η ετοφfο γ~ο τnν ολοκnnρωμένn κό

λuψn των ονοιΊ<ών κοI σε οuνεργοοίο 
με nρομπeεuτές όπως Cisco. Cab!etron 
Fore, Νeι Cascade, Scitec κ.ό. nορtχεI 
υπηρεσίες σνόπτuξnς κοI unoστrip1ξnς 
nou οφοροίiν: Mis, rieN:or1< Manage• 
ment, Project Management. Help Desk 
and \'leb Serνices. 

Η δροστnριότnτα του τcμέο βIομnχο• 

ν1κού αυτομοτIσμοU και poμnoτ1κr\c 
εντόσσετοι στn στρστnγ~κιi τnς ετοφfος 
nou καλύπτει τnν ογορό nλnpοφορ1κr\ς 
έως system !ntegrator. Οι σnοuό<Ι:ότε
ρες τεχνολοι1κές κοrνοτομfες εn1τείi
χθnαον στους τομεfς της oλoκλript,.'□nς 
συστήματος nρογρομμοιισμού ρομπότ 
καI βελτίωσης β1ομnχονικών γραμμών 
nορογωγιiς. 
Η ετοιρiο έχεI οuμβλnθεf με nερrσσό• 

τερες οπό 130 εtο1ρfες κοI βtομπχονiες 
δ:οφόρων κλάδων και έχει nρσγμοτο· 
nοrήσει μέχρι οιiμερο 5.000 δ1οκρ1βώ· 
οεIς σε όργανο και συσκευές τnς ελλn• 
ν1κής β1ομnχονiος. 

• Compaq Computer 
Corporaιlon 
Η εταιρία ιδρUθnκε το 1982 κοι κοτέ• 

χει, σύμφωνο με την ετο:ρία τnν npώτn 
θέσn στπν ογορό nροσωnIκών unoλovι• 
ατών οnό το 1994 σε όλον τον κόσμο, 
ενώ είναι n 5n μεγαλύτερη eτ01pfo unο
λογ1στών οπό το 1995. 

οι λύσεις tnς Conφaq είναι όrσθέσι• 
μεc και unοστnρfζοντοι σε 85 χώρες 
στnν nεp10Xl1 ΕΜΕΑ, μέσο οnό ένα δf• 
κτuο 15.000 σημείων nιδλnσnς. 

Η Con1paq δtοθέτει κοτοσκεuσστικιi 
μονόδο στο ΕρσκΟΙν τnς Σκωτίας καI nο
pόλλnλο λεποupγεf κοt το European 
Distributίan Center στnν Ολλονόία. 

• Compuιer Associates 
Η Con1puter Associatεs nορέχεr npol• 

όντα λογ~σμικοίi σχετικό με τn δ1οχείp1• 
on των δIοφόρων οpγονiσμών ολλό και 
λUοεις σε βάσεις δεδομένων, οι οnοfες 
σuνε1σφέροuν στην οnοτελεομοτικότε
pn λειτοuργiα των εn1χειρriσεων. 

Η C.A. θεωpεf ότι αυτό το εiδn λΟVΙ· 
ομ1κο\J γI0 μεγάλο malnfran1es καθώς 
και όflλα unολογ1στικό συστriμστο στο 
δfκτuο σuvεχfζοuν να εiνο1 στην npώτn 
γραμμή ενδrοφέρσνισς \Ί□ τις εn1χειριi
οεις. 

Η C.A. έχει ονοntύξεI μία σεφό οnό 
nρωτοπορ1οκές λύσεις στον τομέα του 
nλεκτρον~κοU εμnορiοu. Το Jasmine εf• 
νοI λογισμικό nou σuνόuάζει μiα οvτι
κεψενοστρεφή βόσn δεδομένων με 
xprion πολυμέσων lmuitί • n1edia} και 
ένα nεpιβόλλον όnμωuργiος lnternet 
\γeb sites nou εn1κο1νωνούν με το δrό• 
φορα εn1χε1pnστοκό nλr~ροφορ1οκό οu
στιiμοτα, ενσωματώνοντας εrκόνες, ήχο 
και full -motlon νideo. 

nσpολλriλως, n CA έχε1 όπμ1οuργήσει 
και το Un!centerΛce το onofo αποτελεί 
προέκτααn της CA. Clienvserνer τε
χνολογίας. 

• Cybermedia Rand D.S.A. 
Η εταιρία ιδρίiθnκε ω 1994 με σκοπό 

τnν nopoxri ολοκλπρωμένων λίiσεων. 
Οι πλατφόρμες, στIς cnoiες εγκοθiστο• 
νιοι or εφαρμογές τnς Cγt:ermedla εiνοι 
PC CHents και serνers οπό μI0 πληθώρα 
δIοφοpεηκών λε1τοupγ1κών σuστnμό• 
των. Οι τομεiς των εφοpμογών είναι DIP, 
\Vorkflo>ν managen1ent. εφαρμογές 
εμnορ1κriς, 01κονομ1κιiς και λογ1στ1κιiς 

ότοχείp:σnς, n1ultlmedta business GIS. 
M.I.S. κ.ό. 
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• Dlgltal Equipment Hellas 
Η ετοφfο rδρύθnκε το 1987 οον θυγοτρ!• 

κή τnς D!gitar Equipment Corρoratlon. Εχεr 
επενδύσει στnν Ελλόόο nόνω οnό 1,72 δ:σ. 
δρχ. ον□nιύσσοντος προϊόντα κοι nροσφέ· 
ροντος εξε1δ1κεuμένες υnnρεοfες. Η Digita1 
nροσφέρει στnν ογορό υnολογ1στιχό συ• 
σιήμοτο, npοσωn1χούς unολογ~στές, δf. 
κτuο, nεp:φερειοκό, λογ~σμ1κό χοι unnρε• 
σlες. 

Η D!gita! nροσφέpεr, εnfσnς, n1ultiνendσr 
customer seιv!ces καθώς κοι υnnρεσlες 
ολοχλήρωοnς ό1κτύων. 

• Ergodata 
Η ετorpfo δροστnρ1οn□1εfτο1 ως εμnοp1• 

κός οντ1nρόσωnοc μεγόλων και κσθιερωμέ• 
vων χστσσχεuοστιχώv οfχων του εξωτεpι· 
χού. Ειδικότερο, compaq ιnλεκτρονικούς 
unοflογιστές, nεp1φερε10κό Atand Τ Ιtnλε
φωνικό ιι:έντρο, συσκευές, εφαρμογές, 
specίalίχ {χάρτες εnικοιvωνfοςJ, Athos 
mUΙtιrηedia ιinformatlon klos!cs, εφορμο• 
γέςJ Dua1 lmu!timedia rιotebσoks! κ.ό. 

Το nροiόντο τnς ετοφίος δ1οκrνο(rντΟΙ μέ• 
σω ενός καλά οργανωμένου δ1κτιJου συνερ. 
γατών σε όλn τnν Ελλάδα κσr τnν ΚιJnρο. 

• Hellas on llne S,A, 
Η ετorpio θεωρεhσr αnό τους μεγολύτε• 

ρους: nοροχεfς υnnρεσιών tnternet στnν 
"'-"Ιλόδο. Σννεpγάζεταr αnοχλειστικό με τnv 

net Pipex Ιnternatlonal που δ1οθέτε1 
-,:..000 οnμεfα nopouofoς στον κόσμο. Εχει 
δύο οnεuθεfος γραμμές με τις ΗΠΑ και τn 
Μεν. Βρετανία. Η ετοφίο nροσφέpε1 ολο• 
κλnρωμένει:; υnnpεσίει:; lnternet όπως: 
οnλές συνδέσεις, συνδέσεις ISDN και μ1σθω• 
μένες γραμμές οπό :η.600 έως κοι 2 mb. 

• ΙΒΜ Hellas S,A, 
Η εταιpfα nροοφtpει unnρεοίες λογισμr

κού, συστήματα προΙόντο κοr τεχνολογiες 
ολλό και συμβουλευτικέc unnpεoίεc σε εnf• 
nεδο τεχνολο11ών κοt εnαεrpnμοτ1κών λύ· 
σεων. 

Η ΙΒΜ δροσιnρΙΟnο,εiτ□ Ι στην Ελλόδο 
οπό το 1937 κοr οnό το 1989 εiνοι Α.Ε. 

Οι βοσ1χές ομάδες προlόντων κοι υnnρε• 
οιών τnc ΙΒΜ εfνοι: 5/390 Υπολογιστές με
γάλnς κλlμοκοι:;. AS/900 Advanced Series • 
εn1χειρnμστ1κό σuστ11μοtο. 
• Προοωn1κοf υπολογιστές • Ap!ima PC 

desktops 
• Λοvισμικό 
• Εκτυπωτές 
• Ανόπτυξn λο11σμ1κού, ολοκλnpωοn συ
οτnμότων. 

• lnformatlon Dynamlcs 
Η ετοιρfο rόρύθnκε ιο 1989 κοr όροστn• 

ριοποιείτοι οτnν εκπροαώnπσn μεγάλων 
διεθνών οίκων λογ1σμ1κού. 

Ειδ1χότερο αντιπροσωπεύει: 
• CA 0peningres τnς Computer Associates 

Enterprίse Custon1er lnformation Mana• 
gement Systen1s τnς Scopus Technotogy 

• τuxebo τnς r1ove:1 
• Sgl base, Sgl \'lindov,s. guest της 

Centura. 
• lntermec Hellas Α.Ε, 
Από το 1984 n ετοrρίο δροστnρ1οnο1εiιοι 

σιn σχεδiοσn. uλonoinon χοι υnοστnρ1ξn 
οuστπμότων συλλογι'iς δεδομένων με τπ 
χρι'iοn τnς τεχνολογiος ιοu 8Jrcode. 

Η ετο,ρi□ είναι ονιιnράσωnοι:; τnς lnter• 
mec Co, ενώ ονηnpοσωnεύει κο1 τους oi· 
κσυς Mίcrosωn Co, rndala Motoro!a Co, 
Metro:ogic !nc. κο1 την Ha11d He!d Products. 

• Mlcrosoft Hellas S,A; 
Η ετοrρiο είναι 0uyorprκn τnς r,Hcrosoft 

Corporation. Μετά τnv nopouoioσn οπό τn 
Mίcrosoftτou i'lindo\'ΙS '95. τον Σεnτέμβprο 
ιου 1996. napouofooε τn νεάτερn έκδοσn 
του \'✓indaνιs fH \'/orkstation 4.0. το onofo 
οποτελεi το νέο novioχupo 32•μn1το rιε1• 
τοuργ1κό ούσιnμο που ΦέΡVΕΙ τn δύναμη 
των \'✓orkstations στnν τιμι'i των nρο□ωn1• 
κών unολογ1σιών. 

Πέpον των νέων npοiόντων. n ειο:ρiο 

επενδύει κοr στην oξιonolnσn, εκμετάλλεu• 
on και ονόnτυξn του lnternet και των 
lntranets, με τεχνολογfες όπως n Active>::. 

• Microtec S,A. 
Η ετσφί□ εξεtδtκεύετοr στους τομεfς των 

Professlonal Disp!ay Systerns, των flet.•ιork 
Prίnting Solutions και του nλεκτpόνικού 
σχεδ1aσμού ψnφ1σκών κυκλωμάτων. 

rτnv Ελλάδα οντ1nροσωnεύει ιους: 
• Eizo Dfsp!ay systems (οθόνες! 
• OMS !εκτυπωτές! 
• or CAD EDA Too!s (τυπωμένο κυκλώμοτο) 
• Motorola Spa 
Η ετοφfο rδρύθnχε το 1996 με οκοnό τnν 

οντιnpοσώnεuσn των ιι:ινnτών τηλεφώνων 

τnς Motorola. Εn1πλέον. οι δροστnρ:ότnτες 
τnς ετσφfσς επεκτείνονται κοr στην nopoχι'i 
υnοστnp1κτικών υππρεο1ών των λεγόμενων 
κέντρων όμεσnc οντιχστόστοοnς κ1vnτών 
τηλεφώνων, το onoiσ σ!1μεpο ανέρχονται 
σε 12 σε όλn τnv Ελλόόο. 

• NCR Hellas S.A, 
Η NCR Corρoration ιπρώnν Atand Τ Gω 

npομnθεύει τn δtεθνr'Ι αγορά με nροΙόντα 
ιι:οι unnpεofεc ουστnμότων Πλnροφορικ/1ς. 
ενώ nορέχει ολοκληρωμένες μnχανογροφι• 
κές λύσεις σε 3 τομεfς: τραπεζικά ιδρύματα, 
λιον1κό εμnόρ10 κοt τnλεn1κο1νωνίες. 

Στnν Ελλόδο ύστερα οπό σχεδόν 8 δεκο· 
ετlες nαρουσlας μέσω σvτιnpοσώnων, n 

Συναρπαστική Ποιότητα 

NCR ίδρυσε το 1996 θυγστρ:κι'i ειοrρfο. Οι 
κυρ1ότερες εn1δόσεις τnς NCR Corporation 
είνο1: 

• Η fDC οvοφέρει τnν IKR ως τnν nρώτn 
εtoτpfa nοvκοσμίως στα εμπορrκό σuστ/1· 
μοτο Unix με μερfδΙο ογοpός 13,2%. 

• Η NCR nponyεfιor στnν οyορό των σuσιn• 
μότωv μοζ1κ!1ς nσράλλnλnc εncξεργοσίος 
με ποσοστό 50¼. 

• Η /JCR Είνοι ο μεγαλύτερα; nρομnθεuτής 
στον κόσμο στους σαρωτές: τύπου slot με 
ποσοστό 40%. 

• Η NCR θεωpξfιaι οπό τους npώτouc nρο• 
μnθειπέ<: λύσεων αnοθι'iχευσnc όγκου 
στοαεfων YJO εnαfιρι'iοε1ς. 

για Φωτογραφίες/Κείμενο/Γραφικά 
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Σύvτομn γνωριμία με τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα 
που φιλο!;εvεί π Amtech 

Παviσχuροι σuvδuασμοi 
hardware ~α~ software 

Του φόγn ΓαΒριvιώτn 

Μ 
Ε αnfστεuτn τοχύτnτο κινούνται πλέον 01 

. 

εξεf!ίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών. 
Ετσ1, σχεδόν κάθε χρόνο or μεγόFΙει; ομερικο• 
νικές, αλλά κοι ιοnων~κές r'i εuρωnοΤκές ετοι• 

ρlει; uψnλι'iς τεχνολογfσc έχουν να εnιδεfξοuν μια nλούσ10 
γκόμα κο1νοΟρ1ων nρο!όντων, 01 δυνατότητες των οnοfων 
δεν έχουν npοnγούμενο. 

Τα nροfόντο αυτό, φτάνουν φυσ1χό και σιnν ελλnνικι'i 
αγορά όπου σημειώνουν μεγάλη εnιιuχfα. Η έκθεση 
Amtech δiνεr την ευκοφfο στους ενδrαφερόμενους να 
γνωρfοουν από κοντό το κοινούρ:ο επιτεύγματα τnς ομερι• 
1<ον~κήι; τεχνολογfοι;, n onoro οnμε1ωτέον, θεωρεfιοι οπό 

: κοpυφαiει; σε nονκόσμ10 εnfnεδο. Ορ~σμένο οπό το νέα 
, ιροϊόντο nou nοροuο1όζοντο1 στn φετwr\ έκθεσn κοι το 
onofo ονομένηοι νο Ί,ερόfοουν· τnν εγχώρIσ σγορό, είναι 
και το οκόl\ουθο: 
• Compact Computing 
Ο CBT lnteractlνe Educatιon SoftΊ•ιare. Πρόκεrτοι για τοv 
οnοόοτ1κότερο τρόπο εnοννελμο11κr\ς εκπσfδευσnς σε 
nροϊόντο λογιομικοU με τn κpήσn !nteractίve multimedia. 
□ CBT campus. το προϊόν αυτό μεταφέρει ολόκληρο το 
εκnο1δεuτ1κό nεp1βάλλον ενός σίιγχpονοu nονεn1στnμiου 
στnν οθόνn ενός nλεκtpον1κού υnολογ1στn και δίνει συς 
μεγάλες ετοιρfες τn δυνστότnτα να μειώσουν δροστικό το 
εκnο1δευ11κό τοuς κόστη. 
• Della lnformalics S,A, 
□ Platlnum SQL. Λογ1σμ1κό επιχεφnμοιικών εφαρμογών, 
ορχιτεκτονικr'iς Clίent / Serνer σε περιβάλλον Microsoft. 
Wιndo.•ιs ιπ & SOL Serνer που unoστnpfζεi 0Iκονομ1κές, 
εμποp1κές και πορογωγ1κές λεrτοupγίες σε μεσαίου μεγέ
θους εn1χειρήσε1ς. 

□ Αιαnfστευση. ΠλnpοφορIοκό σύστnμο δ:οn1στεύσεων, 
ορ:αι:εκrον~κής Client / Serνer σε περιβάλλον Microsoft 
\'/indo;•ιs ΝΤ & SOL Serνer nσu υnσστnpfζει νideo !mage 
capture, κστοχώpισn στο1χεlων και έκδοοη κάρτας δtonf• 
στευσπς. 

• Digital Equipment Hellas S.A. 
□ Personal Workstatlon 500 aιι. Σταθμός εpγσσiας Iιε 
Έnονοοτοτικr'i" οnόδσσn. γροφtκό blockbuster 3D, 
po,νerstorm, λεποuργικό σύστnμο Digital Uniχ, με δuνο
τότnτσ μετάβοσnς σε \'/indovιs ΝΤ κ_ά, 
Ο Alρha Server soo 5/400. Υψnλιiς οnόδοσnς serνer που 
κολίιπτει πολλαπλές ανάγκες όπως n1ail & messaging, 
Ιnternet. branch seNer κ.6. 
] VNSW/t(h 900 ΕΧ. Μεtογωγός 10/100 EtherneVFast 

ι:thernet uψnλr\ς τοχύτnιοc. 
• Dis S,A, 
□ comρak/CO. Εμnοpικιi, 01χονομικn δIοχεiρ:σn, καθώς 
κοI nσροκολούθnσn nσρογωγι'iς, βοσrσμένο σε 3tίer ορχι• 
τεκrον1κii. 

□ Sates Support System. rύστnμο δ10Ικnσnς του σχεδ:σ
σμού κοI nοpοκολοίιθnσnς των nωflήσεων. 
• Δοξιάδης • Γραφοτεχνική Α,Ε, 
Ο PC oocs. Cyberbocs ιι Το npolόv τnς PC oocs που δί• 
νεI δuνοτόtnτες Oocun1ent Management μέσω lnternet. 
□ Plasn1on • Ο. Ser/es Jukeboxes. Το νέο υβρ1δ1κά 
jukeboxes τnς Plasmon nou σuνδuόζοuv CO·Ron1, ΡΟ Οnτι• 
κών Δiοκων. CD·RI'/ Medla στο ίδ10 Jυkeboxe. _ 
Ο BtH • Coplscan 111. 01 νέοι scaπners ιnς Β+Η με τnν tε
χνολογiο Ace 2.0, που θΕtουν νέο standards στο ποIοτ1κό 
production scanπing. 
• Ergodata S.A. 
□ sound Statron της Polγcom. Το σύστnμο αυτό nopέ• 
χει τn δuνοτότnτα r'iχσ-συνδrόοχΝnς 
□ Trlnlcom 5100 της Sony. Πρόκεrιοι γιο σύστnμσ τnλε• 
συνδ1όσκεψnς. 

• Hyρersystems L TD. 
Ο Αρχείον• WJN ν.40. Ηflεκτpονικrί δIοχεfρ10π κοι οpχεI
οθέτnσn εννpόφων. 

Ο Hpress • \'JEB ν.1,0. Ηλεκτρονικό οuντσκr1κό. σύστnμο 
Υ!Ο εφnμερfδες κοr ροδIοτnλεοnτικούς σταθμούς, σε περι
βάλλον \'/ΕΒ με Oracle RDBMS. 
• lnteraxon L TD 
Ο Legato • Networker 4.11.1. Ε1δ1κn έκδοσn του 
Neαι·or1<er με novfoxuρες δuνοτότnτες γιο unοστιiρ1ξn με
γάλων seNers και πολύ οnοπnτrκών βόσεωv δεδομένω.ν, 
καθώς και υnοστιip1ξn των nI0 εξελιγμένων οnοΘnκεuυκων 
μέσων. • . 
Ο Legato • RLM. Λογ1σμ1κό JJέος γενιάς nou nροσφερει 
κοτονεμnμένn δIοχεfρ1σn τωv ρομποτικών μπχοv;σμών 
σnοθnκεuτικών μέσων σε όλn την έκtσοn της επαεiρnσnς. 
Ο seagate Software • Dlsaster recoνerv optlon. Λογι
σμικό γριiγορnς κοI οξιόnIστnς ονόκτnσnς σnμοvτι~ών δε• 
δΟμένων, χωpfς τnν εnονεγχστόστσσn του λειτουργικού 
σuστr\μοτα;. 
Ο QιιaΙΙχ Crouρ • Datastar. Λογ1σμIκό για npοστσσiσ 
\'lindo1•1s ΝΤ Servers κσ1 δεδομένων όIκτύου με δ1οό:~οσfες 
mfrroring σε nρογμστικό χρόνο. 
• lntermec Hellas S.A. 
Ο ιntern1et 7422 Prlnter. Barcσde εκrunωτnς συμβατός 
με \Vindoνιs. 
□ ΗΗΡ Dolphlrι. Barcσde φορnτό τερμουκό. 
• Login LTD 
Ο Z•NΌte 6200. Φοpnτόc ΗιΥ n1υltimedia. 
Ο ΡΟ5. Πpόγρομμο γιο unοστιiρ1ξn τμr'iμοτοc mar~etίng 
φορμοκεu11κών ετοφ1ώv. 
Ο SMS. npόγpομμο γιο τnν unoστr\pIξn του τμιiμοτος πω• 
λήσεων με τn μεταφορά και εnεξεpγοσfο στοιχείων οπό 
κέντρ1κούς υπολογιστές σε φοpπτά PCs, καθώς κοI nορογ
γελ1ολnψίο πωλητών. 
• Microsott Hellas S,A, 
Ο Offlce Autonιatton. Η οflοκλnρωμένn nρότοσπ τnς 
Mίcrosoft γI0 κάθε θέσπ εpγοσ:ας κάθε εnιxεfpnσnc_ Περι
λομβόνει ιο κορυφαίο πακέτο πpοσωn1κriς nοpοyωγικότn• 
τος, δικτύωσης κοι nλεκτρον1κού τοχuδρομεfου τnς _σγο
ρός. 

Ο Mlcrosoft Exchange server. Η nI0 ισxupl) λύση nλε· 
κτρον~κού τοχuδρομεfου γιο το lnternet και το lntranet που 
κόνει τn σuνεργοοfο εργοομόδων nI0 εύκολn. 
Ο Mlcrosoft Wlndoνιs ΝΤ 4.0 Optlon Pack. το l'.'indo1•1s 
ΝΤ 4.0 καθιστό τον Ylindo\'IS ΝΤ Series μI0 οκόμn Iσχuρό
τερn και nλr'ipn πλστφόpμο εφαρμογών, επικοινωνιών κοr 
\Veb Serν!ces. 
Ο Mlcrosoft Ιnternet Exprorer-4.0. ο κολύτεpος 
lnternet Bro1~·ser στον κόσμο μαζί με το npογpόμμοιο 
OutJook Express, Front Page Eχpress κοI Net Metting v10 
εn1κοινωνfο μέσω e-mafl, δnμrοuργiσ \Veb σεrΜων και τn· 
λεδΙΟσκέψεις. 
Ο Mlcrosoft V/sual 5tud!o 97. Πρόκειται για τnν σflοκλn• 
pωμένn 01κογένε10 των visua! εργολεfων τnς Mίcrosoft, τό• 
σο για τn δnμ1oupγfo κλψοκούμενων, mUΙtl•t!er cl:ent • 
seNer κοι \Veb εφαρμογών, όσο και γιο τnν oλoκiΊripωon 
μεταξύ Ιnternet και CHent • seNer λύσεων. 
• Microtec S,A. 
Ο Oesclaser 600. Είνσr ένας οπό τους μικpόαpους σε 
όγκο εnογγελμοτικούς εκτυπωτές laser.To βόρος του είνο1 
μόλ1ς 6 κIλό κο1 οι εnrδόοεIς της μηχανής εκτίιnωσπς φτό• 
νουν τις 6 σελiδες ανά λεπτό σε ονόλυσn 600Χ600 ii 
3ΟΟΧ3ΟΟ dpί, επιλεγόμενη από τον χρriστn. 
Ο QMS 2060. Η ο:χογένε10 ουτιi των μονόχρωμων εκτυ
πωτών, προσφέρει εκτunω11κές λύσεις γI0 μ10 εuρι:ίο_ γκά• 
μο λειτουργικών συστnμότων κοI οnσπ11σεων, με τσχuτnτο 
μέχp1 και 20 σελίδων το λεnτό σε χορτf μεγέθους Μ και 10 
σελίδων σε Α3, καθώς και με μnν1οίο datν cνcιe 50.000 οε-

~δ~~~ς Photoρrint 150. Ο συγκεκρψένος εκτunωτιiς εi• 
ναι n ιδον~κrί λύση γI0 τnv εκrύnωσn φωτοypοφ1ώ·✓• XpnσI• 
μοnοIεί τnν τελευτοiος γεν1ός ,εχνολογίος dγe subl'n1atl~n 
γιο νο παράγει εκτυnώσεIς μεγέθους Α6 φωτογpοφrκnς 
nσ16τnτσς. 

Ο QMS 330 & 310 Colorsρrlnt. Οι εκτυπωτές ουτοl nopό
youv έγχρωμες εκτυπώσεις με ;φήοn της νέος τεχνολογίας 
dγe sublin1atJon. n onofo nσρέχει φωτογραφIκr\ nο1ότnτο 
και εnογγελμοτικών οnσιτriοεων σUμnτωσn χρωμάτων. 
□ QMS Q·DOC System, Είναι μfο ολοκλnρωμέvn εκτunω• 
τ1κή μονόδο, n onofo εξε1δ1κε1Jετο1 στnν εύκολn κοι γρι;. 
γορn δnμIoupγio booklets. Η ·κοpόIό· τοu όλου σuστr\μο
τος είνσ~ ο εκruπωτr\ς 3825 τnς OMS με ανάλυση 6ΟΟΧ6ΟΟ 
ri 300Χ300 dρJ κσrτοχύτnτο οnό 16 έως 38 σελίδες ονό λε• 
nτό, ονόλογο με το μέσο εκrύnωοnc. ο εκτunωτriς δfνεI 
δυνοτότnτο εκrύηωσnς κσr στις δύο πλευρές τnς σελίδας. 
• Oρtimum ι TD 
Ο Aberon warehouse. Efvor ένα nλιipες σύστημα εφο
δ1σσιικι\ς δ:σχεfρ1σnς οnοθnκών, που κολύnτεr όλες τIς 
λεrτοupγ1κές κοι δ1σχειp1στικές ανάγκες μI□ ς οnοθr\κnς. 
□ Aberon Shoρρer. Πολετοφόρο οχήματα P!cking πα• 
pογγελ1ών. 
• Oracle Hellas S.A. 
□ Ιnterofflce. Ενο nερ1βόλλον ουτοιιστισμού γροφεfοu. 
χτΙΟμένο με βάσn το \'teb standards που uποστnρiζει πσλ• 
λούc δτοφορετικσύς clients. 
Ο Ιnternet con1merce server. ΠρόκεIτοI ν10 τον 
Bυsiness. To·Consun1er εμπορικό serνer της Oracle ν10 το 
lnternet. 
• Ποπακοσμάς • Datalechnika LTD 
□ stream\νeaνer ι Pltney Bo\ves. Πρόγpομμο ό1οχεrpI• 
σnς ροιiς εκτύπωσης. 
Ο FD 30 και FD 110 / Pltney Bowes. ilέo γεν~ό δtnλωτι
κών μnχονών. 

Ο ΡΒ 1215, ΡΒ 12111/Pltney sowes. Νέο γεν~ό μnχονών 
ονο~,μaτος οf!λnλογpοφfος. 
□ ΕΙ'/8 ΕΟΑ/ΙΙΤ. Ο νεότερα; κοι ο nI0 τεχνολογτκό εξελιν• 
μένος οπό μfο σειρό 1σχuρών εξομο1ωτών nflεκτρονικού 
εpγσστnρίοu τnς ΙΙΤ. 
• SAS lnstitute / OMAS S,A, 
Ο CFO Vls!on. Εφαρμογή χρnμοτοοIκονομIκών αναφορών 
κοt ελέγχου, με δuvστότnτες ενσnοfnσnς 0Iκονομικών δε
δομένων σε εnfnεδο ομίλου εn1χειριiοεων. 
□ Enterprlse mιner. Σύστnμσ ονόλυσnς δεδομένων με 
χρι\σn εργσλεfων στο11σ11κllς,νεuρων1κών όιιcτύων κ.ό. ΥΙΟ 
uποστήpιξn στη λιiψn αποφάσεων. 

• Sun Mίcrosystems 
□ Java statlon 2. Δικτuοκοf υnολοΥJστές που εnnpέnouν 
την σσφοiΊr'i εκμετόf!λευσn των Java εφοpμογών. 
• Sunsoft L TD, 
□ Αμβροσiο. Ολοκλnpωμένn εφοpμογii δIοχεfρ1οnς 
εσuοτορίων, σε nερ1βόλλον windoνιs. . 
□ Ιnflnlte P!Us 11. Ολοκλπρωμένn σειρά εμπορrκων κσι 
f\ο'{Ιστ1κών εφαρμογών ιεμnορικn δ1οχείp1οn. nορογωγii, 
μ1οθοδοοfσ, γεv1κή λογιστ1κr\!. 
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ϊιyια 110.\ιτικ1] τι.1υ Ελλφ·ο-Λμφικαν11ωύ 
Ετιψε.\ιμηρίοu σιφ· οργάνωση της 

Λl'lfTECH, ε(ναι ZJ διωzjρzιση 111ς καθαρό 
ε1ωyyε.\μαιιι:;1ίς τιις Κ(Πεύθυνοι1ς, ο προ

σαηιιο.\ισμδς 1ης nρος τους εξειδικηψένοuς χr1]στες 
ιωι ΙJ μιιαψομ{ί Η,)\' εξε.\ίξυ,1\•της Ού\'Χpονης 

Λμερικανικιjς ιεχνο.\οyίας ιπφ' Ελλ<'ιδα. 
Διω·ι•ο\crας τη δει'1ερη Ωι:ιωετία της 11 AMTECH, 
ξεκt\'ίίεt ιωι ι]{ί.\ι Ωuηφικrί κιιι α\"α\·ει,ψέ\·11, ψL\οξε
νr(1ηας τα ιιω yn,1mϊi οηiματα 1ιου δραστηριωιοιού

ΥΗΙt mο.χώρο ιης 11.\ι]Ιωψορικr]ς και των 
ΊΊ1.\ει11κοινωνιr,Jν. 

Σιφ· πρuσιιιίθειιί μας ψtτος νιι r~αρουσιcίσουμε κάτι 
1φωτοποριω:6, ορμι\·cδσημε το ELECTRONIC 
COMMERCE l'A \'IU.ION, με ιην ουνερyασ(α 1011 

Οικο\Όμιιωύ Πιηηηστημίου Αθφ·ών. Οι εΠισκέιιτες 

της ΛΜΤΕ(;Η, θα έχου\' 111 μοηιδικtί ευκαιρία να 
διεξtίyουν μόνοι 1οι'ς όχι μιi\'ο εικο\•tκ{ι αλλά κοι 
ιιριιyμαιικtί, μια οεψιΊ εψιφμοyιδγ ηλειαρονιιωύ 

εμιιορίου κω να κcηπνοιίuουν έτσι τη :,;pησιμότφ{ι 

του, και την επιχαρηματικιί αξία του. 

Αυ1ή η καινο1ομία 11ις Λ!\ΙΤΕCΗ '98, έχει προσελκύ
σει 10 μεyιi:λο η·δωψι'ρον 111ς Ευρωπαίκιjς Ενωσης, 
σπλέχη 1ψ; οποίας tί-\θαγ για \η ει11σκεψΟούν της 
ΕκΟεοη, με ειηκεψιι\ιίς 1ον καθηyφtί Γεώργιο 
!\Ιηωκίδη, Διιι,θυη~] Ει)ευηις κω Λνάπτυξrις Ηι)ν 
Τεχνολοyιιδ\' Π.\ηροψοιηκι}ς της Ευρωπαϊκι]ς 
l::\"(,)otjς. 

Επίσ11ς, 110.\ύ ε\·δωψέρον εί\'Ηt και 10 ηρόyραμμα 
1ων 150 σεμιναρίων ιιου yί\'o\'lHl παρcί,\λιιλα με την 
έκθεση κιιι δίνου\' llj\' ευκαψίΗ σε ό.\ους τους επισκέ
ιηες \"t1 ιωροκο.\ουΟιίuου\' 10 Οέμα που ιuι:ς ενδιιιψέ-
11ει. ~τφ· f'\'Ι]\lέfJr,1011 ιου κοινού ΊΙJς Λ1'.ΙΤΕCΗ, συμ
/J(ι.\.λοιη· ιωι οι 11,εις ουνΕt)rηοκές εκδη.\ι.'1σεις μ~: 
θέμαω: 

• ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΛΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙL\.Η
ΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Ελ.\11η·ς ακω'iημιιϊκοί, Ηιt,\Εψημωίες κιιι εκιφιίοω-
1101 Η,JΙ" μιyο.\ύιιψω,· ιψηΗκιι\'ΙΚΙ;)ν παψειι,)ν απί) 10 
ι:ξr,ηει11κϊi, 0(1 μι.\1jοJι)\1\" yω ης \'{ις ~εχνο.\ογικές 

ΙJ/Ηικ.\ψιεις κιιι 10 ι16.\<1 ιΙJς Ι!ληf)οψιψικtjς σιιι_σιΙy
ΧΙJο\Ί] ι:ιηχεί11ψ~η. 

Της Δάφνης Κωνσταvηνfδου* 

• ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΙΙΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ο Υπουρyός Μεταψορtδν & Ειιικοιη,>νΗδν, κ. 
Α\Τιστάοιος Μα1rι:έ,\ης, θα ανο.\ι!σει την 11uλιτικι\ του 
Υιτουρyε(ου <.rΗ)Ι' ηψt:α H•J\' Τηλει11κοι\'{,J\'1ι,'1,·. 

Επίσης ιι εκδrj,\ωση Θα rιερι.\αμβ{ίνει ομι.\ίι:ς ποι, 
(ιψuρούν τφ· 110.\ιηκι} ωιε.\ευθέρωσης 1ων 

ΤιJλεπικοινωηώγ και τους ιιαρά\'ΟΥΙες σύγκλισης Ηι}\' 
τεχνο,\οyιώγ ΙΤλι1rοφορικ1\ς και Τηλεrτικοι\·ωνιcδν, 

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚ
ΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Θα ηαρουσιαστε( Ι\ ειι1;χειρ11μαιικτ} αξία 1ου 
Ηλεκτρο\'ικού Εμιωρ(υυ και οι δυνωότφες εφαρμο
γ1]ς του στις ελλψικές ειιιχεφ1ίοεις. 

Ο επικεφαλιlς του τομέα Ηλεκτρονικού Εμnορίου ηJς 
Eιιropean Conιιnission κ. Ρaιι/ Ti1nn1er;;, θα ιιαρου
οιάσει τις ευρωιιαϊκές πρωτοβουλfες στον ιομέα 

αυτό. Εtιίσης, θα 1ιαρουσιαστούν αηό εmά ξένους 

ομιλφές οι ιιιο εξε.\ιyμένες εφαρμογές Ηλεκψο\'Ικού 
Εμrιορfου. 

Θα ι]θε.\α ακόμη να Κ\ίνω ιδιαίτερΙ] μνεία yια τον 
κω{ι.\οyο των Εκθεηδν της AMTECH, μfα ειδικιί 
έκδοση ιου Ελλφυ-Αμψικανικοιl Εrιιμελητηρfου, 
που εκτός ωιύ τις συμμετέχουσες ετηψεfες και τα 

προϊό\τα τους, ιιεριλαμβ(ινει τις απ\)ψεις yια τα 

tι·erHls της ll.\ι]f>Οψορικ1jς του Bil1 Gates, του Lιπy 
l::llisoιι, του Ecklι.ιrd l'feiffeι-, 1ου Jeff Paρu\1·s, 1ου 
RolJert Ι',1!111eΓ, κ(ι. Λκ6μιι, πψι.\υμβάνει ειδικές 
μελέτες 1ού Οικο\'ομικού Ιlα\'εtnι.πημίοu Λf!ηη;)\' και 
1ου Εθνικού Μr.τσο!Jίοι1 Ιlολtηr.χ\'είου, κιιΗι,'iς ι;:ω 

cίρΟμα σε θέμοια 1εχΥι1.\οyίας. 

Ετοι η Λ!\ΙΤΙ::CΗ'98, κα.\ίί ορycι\·ωμέΥΙ], έι1χr.ωι και 
11cί.\ι, μέοω 1ων προίιί\'tΙι)\' και των εκδη.\ί.'111Η(1ν tΙjς, 
ηι διιJσει μίιι Ηο.\ύ κιι,\1] ι{i{(ι yω 11] μιψψ1j Ηι1\' ιψαy
μ{ιτων 1ιut1 θ' ρθουν. 

* Η Δά7νιz Κω\'σται'ιιν{δοι1 cι'ναι projcct dircclor 
στο Ε,t\ψοαμtpικαι·ικό Εμιιοpικό Εnιμr.\,zυίpιο. f:+) 
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Ζ9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 

ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΠΟ 

INTERCONTINENTAL 

Νέα περίοδος y,a την έκθεση 
Amtech, που διοργανώνει το 
Ελληνοαμεpικαvικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο, εγκαινιάζει η φεπνή 

ενδέκατη δ10pγάνωσή της που 

πpαγματοποιείται στο ξενοδοχείο 

fnferconfίnental από ΤΙς 29 Ιανουαpίου 
έως κω την 1 η ΦεBpouapfou. 
Η αpχή της δεύτερης δεκαετίας της 

μεγαλύτερης επαγγελματικής έκθεσης 
πληpοφοpικής στην Ελλάδα 

συνοδεύεταr από τη δrοpγάνωση 

·ολλών συνεδpιακώv εκδηλώσεων που 

διοpγανώνοντα, γ1α πρώτη φορά στο 

ξενοδοχείο Ledra Marrioff, λόγω της 
αναμενόμενης αυξημένης 

προσέλευσης εn,σκεπτών. 

Χαpακτηprστrκό της φετινής 

διοργάνωσης είvαr η παpουσίαση 

εφαρμογών ηλεκτpον,κού εμπορίου σε 
ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης, οι 

οnοiες θα λεπουpγήσουν σε 

πραγματικό πεpιΒάλλον επιχεφήσεωv 
πpαγματοπσrώντας αληθεiς 

συναλλαγές. 

Επίσημος προσκεκλημένος της 

φετινής An1tech είvαr ο κ. Γεώργιος 
Μητακίδης, διευθυντής του τμήματος 

τεχνολογιών πληpοφοpικής της 

Γενικής Διεύθυνσης 11/ της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. 



., 

Βαρύτητα στο nλικτροvικό εμπόριο 

Μ 
ε μία καινοτομία, τη λειτουργία 

ειδικού χώρου εφαρμογών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου 
(electronic commerce) διοργανώνεται για 
ενδέκατη συνεχή χρονιά από το 

Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

στο ξενοδοχείο lntercontinental η έκθεση 

Amtech με αποκλειστrκό αντrκείμεvο τα 
αμερικανικά προϊόντα nληροφορrκής κοr 
υψηλής τεχνολογίας, Η έκθεση διεξάγεται 
σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία οι 
αμ_ερικαvικές εταιρίες πληροφορικής σε 

διεθνές επίπεδο έχουν κερδίσει μεγάλα 

μερίδια αγοράς σε σημαντικούς τομείς. Η 

επικρότηση αυτή των αμερικανικών προϊό

ντων πληροφορικής αντικατοπτρίζεται καr 
στην οικονομική θέση των εrαrρ1ώV που τα 

αvτιπροσωπεύοuν ή διαθέτουν στην ελληνι

κή αγορά. Εκτός από τις θυγατρικές των 

πολυεθνικών εταιριών που έχουν σταθερο

ποιήσει τη θέση τους στην ελληΥlκή αγορά 

με μικρές αυξητικές τάσεις το διάστημα 
] 99 5·96 αναμένεται σημαντική άνοδος τη 
διετία 1997-98 εξαιτίας της δραστηρωnοί· 
ησης νέων θυγατρικών αμερrκονrκώv εrαι

ρ ιώv στην ελληνική αγορά, όπως η 
Compaq, η General Eleclric 1Τ Solutians και 
η Microsoft, 01 οποίες αναμένεται να εμφα
νίσουν υψηλά 01κονομικά αποτελέσματα. 

Μπορεί στα λειτουργικά συστήματα, 
στους μικροεπεξεργαστές και στrς βάσεις 
δεδομένων να έχουμε σε διεθνές και εθνι

κό επίπεδο αγοράς την κατά κράτος επι

κράτηση των αμερικανrκών εταιρ1ών, ανά

λογες τάσε1ς παροτηρούvrαι καr στον χώρο 
των προσωπικών υπολογιστών όπου οι εται

ρίες Compaq, ΙΒΜ, Apple, Hewlett· 
Packard, Zenith, Digital διευρύνουν με 
αξιοσημείωτες τάσεις τις πωλήσεις τους 

στην ελληνική αγορά προσωπικών υπολογι
στών και μεγάλων συστημάτων. 

Στις αμερικανικές εταιρίες που δραστη

ριοπο1ούvταr στην ελληνική αγορά προστέ
θηκαν τελευταίο η DELL συστήματα της 
οποίας θα συναρμολογεί η εταιρία 
Πουλιάδης, η Gatev,ay, ενώ επανατοποθε
Τείται στην αγορά και η Packard BeJJ με νέα 
πολιτική και σύστημα πωλήσεων, 

Στα μεγαλύτερα συστήματα, που απευθύ
νονται στην επιχειρηματική αγορά έχουμε 

μία ανοδική πορεία των αμερικανικών ετσι-
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ριώv πληροφορικής με τις εταιρίες ΙΒΜ, 

Compaq, Digital, He1vletl·Packard και τη 
NCR στον τραπεζικό τομέα να έχουν δημι· 
ουργήσεr μiα ιιεθvική γραμμή>~ anέvavTJ 

στις άλλες ευρωπαϊκές ετοtρίες. 

Για την πορεία της Amlech η proiecl 
manager της έκθεσης κα Δάφνη 

Κωνστοvτιvίδου υποστηρίζει ότι <<η Amtech 
μετά οπό 11 χρόνια συνεχούς παρουσίας 
στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των 

αμερικανικών ετα1ρ1ών πληροφορικής, των 
ελληνικών αντιπροσωπιών τους και του κοι

νού έχει θέσει πολύ υψηλές προδιαγραφές 
στη διοργάνωση της ίδιας της έκθεσης 

αλλά και των επrακεπτώv, or οποίοι προέρ-
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χοvται στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

από εnαγγελματrκούς χώρους με άμεση 
aχέση με την αξιοnοίηαη της πληροφορικής 
στην επιχείρηση και στους οργανισμούς. 

Ο επισκέπτης της Amtech, όπως έχουν 
διαπιστώσει όλες or εταιρίες που συμμετέ
χουν στην έκθεση, έχει αξrόλογο επίπεδο 

γνώσεων πληροφορικής, είναι ενημερωμέ
νος γrα τα προϊόντα που θα δει από τις 

υπηρεσίες οργάνωσης της Amtech με 
πλούσιο υλικό, γνωρίζει τι αναζητεί στην 

έκθεση και γενικά όλοι 01 επ1σκέnτες της 

Amtech είναι ((εμπορικά ενεργοί}ι, δηλαδή 
είναι εν δυνάμει αγοραστές προϊόντων 

πληροφορικής». 

Ι<αιvοτομίες στnv οργάvωσn 
Σχετικά με τις nρσδια· 

γραφές οργάνωσης της 

έκθεσης η κα Δάφνη 
Κωvσταντιviδου επιση· 

μαίνει ότr «πρώτοι οι 

άνθρωποι της Amlech 
πίστεψαν ότr οι επισκέ

πτες μίας επιχειρηματικής 

έκθεσης πληροφορικής, 
η οποία παράλληλα 
αnευθύνεταr και στους 

ενημερωμένους χρήστες, Η κα Δάφνη Κωvσταvτινiδου 

τές εκθέσεων μεταφέ· 

ρουν την εμπειρία και τις 

ιδέες της Amtech και 
στις δικές τους δισργα· 

vώσεις. Σαν παράδειγμα 

μπορώ να αναφέρω τη 

δωρεάν προσφορά 

πολυσέλιδου οδηγού 
πολυτελούς εκτύπωσης 

στους επισκέπτες, τη λεr· 

τουργίο ολακληρωμέναυ 

δικτύου ενημέρωσης των 

επ1σκεnτών, την πλήρη - πρέπει να αντιμετωπίζο· 

ντα~ ως πελάτες της έκθεσης και όχι σαν 

απλοί Έnrσκέπτες. Θεσπίσαμε μία όεlρά' 

nροδιαγραψών nou· τηρούμε και με ικα
νοποίηση βλέπουμε ότι πολλοί οργαvω-

υποστήριξη των τηλεnικοrνωνιακώv καr 

-εnικοινων1ακών αναγκών των εκθετών, 
τη διοργάνωση πολυάριθμων εvημερωτι· 

κών σεμιναρίων κ.λ.n,». 




