
SaaS

netwee • IOYΛΙΟΣ�ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

22

Sp
ec

ia
l R

ep
or

t

SaaS: Απλώς 
ακαταµάχητο
Η ολοφάνερη πια γοητεία του Software-as-a-Service το έχει -ελαίω 
πανδημίας και γενικότερου cloud «σουξέ»- αναγάγει σε φαινόμενο, το οποίο, 
παρότι κάμπτει και τις αντιστάσεις των πλέον δύσπιστων, αναπροσαρμόζει τις 
δυνατότητες του σε ένα διαρκώς αυξανόμενο σύνολο απαιτήσεων. 
ΤΟΥ ΒΑΓΓEΛΗ ΒΑΓΓΕΛAΤΟΥ
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που µετέφρασαν την ανάγκη σε επιχειρηµατική τόλµη. 
Έτσι η «δοκιµή» κλιµακώθηκε σε µια νέα επιχειρηµατι-
κή λογική που αναθεωρούσε τα θετικά της on premise 
λειτουργίας, ζυγίζοντας τα κόντρα στα κόστη, καθώς το 
ζευγάρωµα της οικονοµικής κρίσης και των απαιτήσεων 
της µετάβασης στον ψηφιακό κόσµο έκαναν όλο και πιο 
περίπλοκη την εξίσωση. 
Η πορεία αυτή επιβεβαιώθηκε και αποτυπώθηκε σε 
νούµερα στην παγκόσµια δαπάνη σε SaaS τα τελευταία 
χρόνια και ανέβηκε σταδιακά από 31,4 δις δολάρια το 
2015 σε 85,7 το έτος 2018. Από τότε και για κάθε χρόνο 
της πανδηµίας -σύµφωνα µε τα καταγεγραµµένα από την 
Statista µεγέθη- η διαφορά µε τον προηγούµενο χρόνο 
χονδρικά διπλασιάζεται και έχουµε 102,1 δις το 2019, 
120,7 το 2020, 145,5 δις το 2021 και 171,9 το 2022 που 
ακόµα δεν έχει κλείσει. 
Οι εκτιµήσεις θέλουν το συνολικό ποσό που θα δαπανη-
θεί για SaaS το 2022 να φτάνει τα 207,2 δις δολάρια και 
την αυξητική τάση να διαρκεί µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυ-
ξης 9,8% ως και τουλάχιστον το 2027 όταν αναµένεται 
η δαπάνη προς SaaS να φτάσει τα 330,6 δις δολάρια. Με 
µεγάλο πρωταγωνιστή την αγορά των ΗΠΑ που φέτος 
αναµένεται να έχει πάνω από το 50% της δαπάνης. Ταυ-
τόχρονα την ίδια κλιµάκωση θα έχει η µέση δαπάνη σε 
SaaS ανά υπάλληλο που φέτος αναµένεται να φτάσει τα 
59,97 δολάρια, ενώ αντίστροφα οι τιµές ανά υπηρεσία θα 
συνεχίσουν να έχουν πτωτικές τάσεις. 

Αναζητώντας το µυστικό 
της SaaS επιτυχίας
Σήµερα και σύµφωνα µε δεδοµένα της IDG Inc., το 89% 
των επιχειρήσεων παγκοσµίως χρησιµοποιεί κάποιο εί-
δος SaaS υπηρεσίας. Πέρα από το ίδιο το «ηχηρό» του 
ποσοστού αυτό καθαυτό, γίνεται ακόµα εντυπωσιακότερο 
όταν συγκριθεί µε το 73% που καταφεύγουν σε απλές 
Infrastructure as a Service λύσεις και το ακόµα µικρό-
τερο 61% που υλοποιούν έργα σε Platform-as-a-Service 
στρατηγικές. Τι άλλαξε; Ποιο µαγικό όσο και µυστικό 
συστατικό προστέθηκε στην συνταγή του SaaS που το 
έκανε το πλέον ακαταµάχητο στην πυραµίδα του cloud 
οικοσυστήµατος; 
Ας ξεκινήσουµε από το τι δεν άλλαξε. ∆εν άλλαξε ο φόβος 
της απόστασης, ή της απώλειας ελέγχου. Ναι, η σύνδεση 
µέσω διαδικτύου είναι πια πολύ πιο αξιόπιστη από ότι 
ήταν πριν 10 χρόνια, αλλά κανείς ποτέ -οκ τουλάχιστον 
στο άµεσο µέλλον- δεν µπορεί να εγγυηθεί 24/7/365 αξι-
όπιστη, γρήγορη σύνδεση των πάντων. Ή το άγχος του 
όλο και µικρότερου ελέγχου που αναπτύσσεται σε άµεση 
αναλογία µε την απόσταση αλλά και την αµεσότητα της 
µετάβασης. Έρευνες όπως αυτή της IDG έχουν καταδείξει 
ότι ανάµεσα σε όλες τις εταιρείες που έχουν καταφύγει 
σε λύσεις SaaS η πρώτη πρόκληση είναι τα ζητήµατα 
ασφαλείας, στο 66% των περιπτώσεων, ακολουθούµενο 
από το 60% όσων έχουν απασχολήσει ζητήµατα κανονι-
στικών πλαισίων και συµµόρφωσης. Γύρω στο 50% απα-
σχολούν ζητήµατα µη εξοικείωσης του προσωπικού µε 
τις διαδικασίες που περνάνε σε SaaS περιβάλλοντα και 
η ιδιωτικότητα των δεδοµένων που πρέπει να εισαχθούν 
σε αυτά. Πολύ χαµηλότερα από το 50% των εταιρειών 

Μια δεκαετία πριν οι περισσότερες επι-
χειρήσεις ούτε καν συζητούσαν ένα 
τέτοιο ενδεχόµενο. Να µεταφέρουν 
δηλαδή όχι απλώς κάποιες διεργασίες 
ή υποδοµές τους στο cloud, αλλά να 

τις εκτελούν εξαρχής και πλήρως εκεί. Κάθε εφαρµογή 
που απαιτούσε το επιχειρηµατικό µοντέλο τους, έπρεπε 
να «τρέξει» σε υποδοµές που θα έφτιαχναν και συντηρού-
σαν εντός της «αναλογικής» τους περιµέτρου, είτε ήταν 
ένας απλός αυτοµατισµός, είτε ήταν CRM και business 
analytics εφαρµογές. Η αρχή έγινε δειλά -και µετρηµένα 
είναι αλήθεια- µε την υιοθέτηση cloud υποδοµών του 
Infrastructure as a Service επιχειρηµατικού µοντέλου και 
πριν αλέκτωρ -Covid-19 για να είµαστε πιο ακριβείς- λα-
λήσει τρεις κέρδισε την εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων 
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να θεσπιστούν, προσφέροντας νέες ευκαιρίες και προ-
κλήσεις στην παγκόσµια κοινότητα. Η ασφάλεια µπορεί 
να διαφέρει αρκετά από εφαρµογή σε εφαρµογή, από 
πλατφόρµα σε πλατφόρµα, και από πάροχο σε πάροχο. 
Σε γενικές γραµµές όµως, το cloud παραµένει ελπιδοφόρο 
για καλύτερη ασφάλεια».

«SaaS: Mια προσφορά που δεν 
µπορείς να αρνηθείς…»
Τελικά δεν είναι και λίγες ανησυχίες για να θεωρηθούν 
αµελητέες, οπότε ποιο είναι το unique selling point των 
SaaS λύσεων; Αν κάποιος θα έπρεπε να το περιγράψει σε 
µια πρόταση θα µπορούσε να καταφύγει στην κλασική 
ατάκα του Ντον Κορλεόνε από το «Νονό». Κάνει «µια 
προσφορά που δεν µπορείς να αρνηθείς». 
Η σχεδίαση, η µελέτη και υλοποίηση µια on-premise υπο-
δοµής, δεν θα πάψει ποτέ να έχει µια δεδοµένη αυταξία. 
Αλλά ποιος µπορεί να πει όχι στην αυτόµατη -και µε ένα 
κλάσµα του κόστους και της προσπάθειας- διεκπεραίωση 
ενός ή περισσότερων tasks? Εκεί ακριβώς κρύβεται η γοη-
τεία και η επιτυχία του SaaS. Σε µια υπόσχεση που χτυπά 
κατευθείαν στο bottom -line. Την εποχή του «Everything 
as a Service» o σκοπός αγιάζει τα µέσα και η τεχνολογική 
υποδοµή δεν µπορεί να είναι αυτοσκοπός. 
Χαρακτηριστικό όσο και φρεσκότατο παράδειγµα η FreeD 
Group, µια startup µε έδρα το Hong Kong που αναπτύσσει 
SaaS εφαρµογές που βοηθούν εταιρείες να διαχειρίζονται 
τις πωλήσεις και το marketing µέσω ΑΙ σάρωσε µόλις τα 
τέλη του Ιουνίου που µας πέρασε 15 εκατοµµύρια στον 
πρόσφατο γύρο χρηµατοδότησης της. Το µυστικό συστα-
τικό της επιτυχίας της όπως δήλωσε ο ιδρυτής της Abel 
Zhao στο Forbes, είναι ότι δίνει την δυνατότητα σε εται-
ρείες να διαχειρίζονται το συνολικό customer interaction 
τους, χωρίς να αναπτύξουν την παραµικρή υποδοµή. Ολό-
κληρη η tech υποδοµή του marketing ως cloud υπηρεσία. 
Και όχι µόνο. Η «προσφορά» κλιµακώνεται µε συστήµατα 
που υποστηρίζονται από κορυφαίο machine learning και 

που κινούνται προς το SaaS µε αυτές τις ανησυχίες, είναι 
τα ποσοστά των εταιρειών που ανησυχούν για το vendor 
lock-in, το κόστος που µπορεί να βγει εκτός ελέγχου, το 
γεγονός ότι δεν έχουν πλήρη εικόνα όλων των διαδικασιών 
που τρέχουν πίσω από τις εφαρµογές και το ενδεχόµενο 
ενός πλήρους blackout υποδοµών και διαδικασιών που θα 
τις αφήσει πρακτικά ανήµπορες. 
Πόσο κοντά σε αυτή τη λογική είναι η ελληνική αγορά; 
Με βάση την εµπειρία του ο ∆αµιανός Μανιατάκος ∆ιευ-
θυντής Πληροφορικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνο-
λογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διακρίνει 
µάλιστα σαν µεγαλύτερη δυσκολία στην µετάβαση σε SaaS 
based λειτουργία, το migration των δεδοµένων από µια On 
Premise υποδοµή σε ένα SaaS µοντέλο. «Είναι κάτι πολύ 
σηµαντικό και πρέπει να σχεδιαστεί διεξοδικά. Κυρίως 
στην περίπτωση που επιλεχθεί υβριδικό µοντέλο διαλει-
τουργικότητας. Πολύ σηµαντικό επίσης είναι και πρέπει 
να απασχολήσει τους αρµόδιους, ο κατάλληλος σχεδιασµός 
του µοντέλου ασφάλειας της λύσης τόσο κατά τη διάρκεια 
της µετάπτωσης όσο και κατά τη λειτουργία της. Υπάρχουν 
πολλές µελέτες που έχουν αποδείξει ότι το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό παραβιάσεων στο cloud αποτέλεσε γεγονός 
λανθασµένων διαµορφώσεων. Σηµαντικότερο όλων όµως 
είναι να γίνει αντιληπτό ότι σε κάθε περίπτωση µεταφορά 
σε SaaS, χωρίς παράλληλα να έχει προηγηθεί προσπάθεια 
απλοποίησης των εταιρικών διαδικασιών και λειτουργιών 
µπορεί να οδηγήσει σε µη αναµενόµενα αποτελέσµατα». 
Από την πλευρά του, ο Στάθης Βελιβασάκης, Country 
IT Manager της Affidea, Greece, αποδίδει το ζήτηµα της 
ασφάλειας στο SaaS στο γενικότερο ζήτηµα της ασφάλειας 
του cloud. «Το cloud computing αποτελεί µια νέα τεχνο-
λογία πολλά υποσχόµενη, αλλά και µε τους ειδικούς να 
έχουν ισχυρές επιφυλάξεις. Υπάρχουν θέµατα ασφαλεί-
ας τα οποία ανησυχούν τόσο τους ειδικούς όσο και τους 
µελλοντικούς πελάτες του cloud computing. Επίσης, το 
θεσµικό πλαίσιο και οι τεχνολογίες του cloud είναι σε 
πρώιµο στάδιο, αλλά είναι θέµα χρόνου να ωριµάσουν και 
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προσφέρουν πέρα από insights ολόκληρες στρατηγικές 
έτοιµες για εφαρµογή µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Στην 
πραγµατικότητα για τον τελικό πελάτη/χρήστη δεν έχει 
σηµασία το τι και το πως. Αλλά µόνο τα αποτελέσµατα 
και ο τρόπος που συνδέεται η ανάγκη µε την λύση, µε 
µια απόλυτα ευθεία γραµµή. 
«Είναι σαφές κατά την άποψή µου ότι τα SaaS µοντέ-
λα συµβάλλουν στην διεύρυνση της υιοθέτησης AI και 
Machine Learning» επιβεβαιώνει και ο ∆αµιανός Μανια-
τάκος. «Το βασικότερο συστατικό του ΑΙ είναι τα data. 
Από την στιγµή που στο cloud οποιασδήποτε µορφής, 
άρα και στο SaaS µοντέλο, συνεχώς θα αποθηκεύονται 
όλο και περισσότερα data, αναµένεται τα επόµενα χρόνια 
εκθετική αύξηση των τεχνολογιών cloud- ΑΙ. Και αυτό 
αποτελεί σηµαντική πρόκληση για όλες τις εταιρείες αν 
θέλουν να µη χάσουν το τρένο της εξέλιξης. Η ανάλυση 
δεδοµένων θα ενσωµατώνεται όλο και περισσότερο σε 
επιχειρησιακές διαδικασίες, συστήµατα και εφαρµογές. 
Για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις από τη στιγµή 
που θα βασίζονται σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους 
και τεχνολογιών APIs που αυτές προσφέρουν, θα είναι 
ευκολότερη η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφορετι-
κών εφαρµογών αλλά ακόµη και µεταξύ των οργανισµών. 
H πανδηµία έκανε πολλές επιχειρήσεις να επενδύσουν 
δυναµικά στο SaaS και το ΑΙ, εξελίσσοντας παράλληλα 
την κουλτούρα τους, δηµιουργώντας σηµαντικό ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα. Όλοι οι providers cloud λύσεων όπως 
οι Amazon, Google και η Microsoft, ανακοινώνουν λύσεις 
που παρέχουν AI. Η Oracle και η SAP -µεγάλοι πάροχοι 
SaaS λύσεων στην αγορά- επενδύουν σηµαντικά στο AI, 
προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιο τους στο SaaS. Αυτό 
αποτελεί µια σταθερή ένδειξη ότι το ΑΙ και το machine 
Learning είναι το επόµενο βήµα στο SaaS µοντέλο. Οι 
SaaS εφαρµογές προσφέρουν λύσεις όπου το AI και το 
machine learning παρέχουν σηµαντικές δυνατότητες όπως 
το personalization, το automation και το predictive analysis».

Saas για τα πάντα;
Mε δεδοµένο όµως ότι κάθε εταιρεία έχει µοναδικές ανά-
γκες, είναι «αρκετές» οι δυνατότητες customization των 
SaaS λύσεων; «Φυσικά» απαντά κατηγορηµατικά ο Στάθης 
Βελιβασάκης. «Μετά από 3 σχεδόν χρόνια µετάβασης στο 
cloud, οι επιδράσεις του µετασχηµατισµού και τα οφέ-
λη που δηµιουργήθηκαν στην βελτίωση των υπηρεσιών, 
είναι η διαθεσιµότητα, ευχρηστία, ευελιξία και εµπειρία 
χρήσης. Η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
συστηµάτων µας συµβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη του 

οργανισµού και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι 
της λειτουργίας µας. Άµεσο αντίκτυπο έχουµε στη βελ-
τίωση των υπηρεσιών µας στο επίπεδο της ιατρικής διά-
γνωσης, λόγω της άµεσης διαθεσιµότητας των δεδοµένων, 
στην υψηλού επιπέδου διαχείριση και εξυπηρέτηση των 
εξεταζόµενων, καθώς και στη βελτίωση της εµπειρίας 
των εξεταζόµενων και του προσωπικού». 
«Το σύνολο των λύσεων που προσφέρει το SaaS µοντέλο 
είναι πλέον πολύ διευρυµένο» αναγνωρίζει και ο ∆α-
µιανός Μανιατάκος. «Η κάθε εταιρεία ανάλογα µε την 
τεχνολογική ωριµότητα και την κουλτούρα της, θα πρέπει 
προσεκτικά να σχεδιάσει ποιες εφαρµογές ή µέρος αυτών 
θα µεταφέρει στο cloud επιλέγοντας παράλληλα και την 
αρχιτεκτονική της λύσης. Public Cloud, Private Cloud ή 
Hybrid µοντέλο; Στην περίπτωση που όντως υπάρχουν 
και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν µοναδικές και ιδιαί-
τερες ανάγκες που προσφέρονται στους χρήστες µιας 
επιχείρησης µέσω των on premise εφαρµογών, θεωρώ πως 
σε κάθε περίπτωση ένα υβριδικό µοντέλο µε µεταφορά 
µέρους δεδοµένων στο cloud µπορεί να προσφέρει τόσο 
τεχνολογικά όσο και οικονοµικά οφέλη. Σε enterprice 
transformation programs, πολλές φορές οι οργανισµοί 
επιθυµούν η νέα τεχνολογία να λειτουργεί ακριβώς όπως 
η τρέχουσα. Αλλά είναι πραγµατικά δύσκολο να επιτευ-
χθεί ουσιαστικό αποτελέσµατα και πραγµατική ψηφιακή 
µεταµόρφωση, εάν απλά γίνεται προσπάθεια να υλοποι-
ήσουµε µια νέα λύση SaaS ακριβώς µε τον τρόπο που 
λειτουργούσε στην on premise υποδοµή. Είναι σηµαντικό 
να γίνει κατανοητό ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός δεν 
πρέπει απλά να αποτελεί την αυτοµατοποίηση υπαρχου-
σών διαδικασιών ή απλά µεταφορά τους σε cloud µοντέλο, 
αλλά ταυτόχρονη προσπάθεια για απλοποίηση, αλλαγή 
και προσαρµογή. Για αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
µελετήσουν σωστά το SaaS µοντέλο που θα επιλέξουν 
έχοντας καθορίσει από πριν το βαθµό customization που 
τους παρέχει η κάθε SaaS λύση και σε κάθε περίπτωση να 
προσπαθήσουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Με 
αυτή την προσέγγιση θα µπορέσουν να εκµεταλλευτούν 
τα πλεονεκτήµατα των cloud λύσεων και να δηµιουργή-
σουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα». 

SaaS και Ασφάλεια ∆εδοµένων 
και ∆ιαδικασιών
Παρόλα αυτά η ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα ση-
µαντικό προβληµατισµό. Θα ξεπεραστεί ποτέ ο φόβος της 
απώλειας ελέγχου, ειδικά πάνω στα ευαίσθητα δεδοµένα; 
«Πολλοί πιστεύουν ακόµη και στις µέρες µας λανθασµένα, 

Ποιο είναι το unique selling point των SaaS λύσεων; 
Όπως λέει και η κλασική ατάκα του Nτον Κορλεόνε 

από τον «Νονό», κάνουν «µία προσφορά που 
δεν µπορείς να αρνηθείς»
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ότι η αποθήκευση πληροφοριών στο cloud αφαιρεί τον 
κίνδυνο παραβίασης των δεδοµένων. Κάτι τέτοιο φυσικά 
δεν ισχύει» επισηµαίνει ο ∆αµιανός Μανιατάκος. «Από 
την άλλη το να µην µεταφερθεί µια εφαρµογή στο cloud σε 
SaaS µοντέλο, δεν σηµαίνει ότι τα δεδοµένα είναι ασφαλή 
επειδή είναι προσβάσιµα αποκλειστικά από on premise 
υποδοµές. Πόσο µάλλον όταν λόγω απαραίτητων αναγκών 
τηλεργασίας, ανοίγει η πρόσβαση σε αποµακρυσµένους 
χρήστες, µε παραδοσιακές VPN τεχνικές που κρύβουν 
πολλούς κινδύνους. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους 
τους αρµόδιους λήψης αποφάσεων ότι το attack surface 
των επιχειρήσεων έχει πλέον αλλάξει και ότι οι τεχνο-
λογίες προστασίας των πληροφοριών πρέπει να σχεδια-
στούν προσεκτικά, ανεξάρτητα µε το που διατηρούνται 
τα δεδοµένα».
Και για τον Στάθη Βελιβασάκη οι κίνδυνοι ειδικά στη 
διαδικασία της µετάβασης σε SaaS κρύβουν αρκετές 
προκλήσεις: «στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης του ρίσκου, 
προχωρήσαµε σε πολλαπλές δοκιµές ευπάθειας του 
περιβάλλοντος για την προστασία των δεδοµένων, την 
διασφάλιση ιδιοκτησίας και ακεραιότητας, τα αντίγρα-
φα ασφαλείας και το disaster plan, διασφαλίζοντας την 
ετοιµότητά µας».
Οπότε θα πρέπει να µάθουν όλοι απλώς να «λειτουργούν 
µε τον φόβο» µιας επίθεσης ή της απώλειας δεδοµένων; 
«Ο φόβος θα ξεπεραστεί µε συνεχή ενηµέρωση και εκπαί-
δευση όσων αποφασίζουν και παράλληλα το Information 
Technology κάθε επιχείρησης πρέπει να έχει ξεκάθαρο 
πλάνο αποτροπής και ανάκαµψης, ανεξάρτητα από το που 
βρίσκονται τα δεδοµένα» εξηγεί ο ∆αµιανός Μανιατά-
κος. «Πλέον στις µέρες µας, το SaaS πρέπει να θεωρείται 
ένα επιπλέον µέρος της επιφάνειας της επιχείρησης και 
να λαµβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά 
µέτρα αποτροπής διαρροής πληροφορίας και απώλειας 
δεδοµένων. 
Στις SaaS λύσεις ο οργανισµός µοιράζεται την ευθύνη 
ασφαλείας µε τον πάροχο. Αυτό σηµαίνει γενικά ότι το 
τρίτο µέρος θα αναλάβει την ευθύνη για τη φυσική ασφά-
λεια των διακοµιστών του και τη γενική συντήρησή του, 
ενώ οι οργανισµοί πρέπει να προστατεύουν τον τρόπο 
πρόσβασης στην πληροφορία. Από την άλλη, για όσους 
είναι ακόµη αρνητικοί στη µετάβαση, πρέπει να τους 
απευθυνθεί το ερώτηµα: Σε ποιο ποσοστό η on premise 
υποδοµή είναι ενηµερωµένη µε αναβαθµίσεις ασφαλείας; 
Έχει η επιχείρηση το απαραίτητο προσωπικό, σε πλήθος 
και γνώσεις, προκειµένου να εκτελεί συνεχώς τις εν λόγω 
ενηµερώσεις, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο;».

SaaS και ελληνική 
επιχειρηµατικότητα
Τελικά πως διαµορφώνουν όλα τα παραπάνω την σχέση 
της ελληνικής επιχειρηµατικότητας µε το SaaS; Τελικά η 
ζυγαριά γέρνει προς το φόβο ή την γοητεία του Software- 
as-a-Service; «Η υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ακόµη σε πολύ πρώιµο 
στάδιο, µε καίριες επιφυλάξεις την ασφάλεια και την ιδιο-
κτησία των δεδοµένων», µας λέει ο Στάθης Βελιβασάκης. 
«Επίσης, η σύγκριση του κόστους της επένδυσης πολλές 
φορές αποτελεί ερωτηµατικό, καθώς τα οφέλη χρήσης 
αποδίδουν βραχυπρόθεσµα, όταν οι οργανισµοί έχουν 
αποφασίσει να επενδύσουν και να εξελίσσονται. Το cloud 
προφανώς έχει και πλεονεκτήµατα, όπως η κατανοµή του 
κόστους µεταξύ των εταιρειών, γεγονός που το κάνει πιο 
αποδοτικό οικονοµικά από την αγορά µιας ολοκληρωµέ-
νης υποδοµής. Όσον αφορά το κοµµάτι των επιχειρήσεων, 
όπου είναι οι κύριοι πελάτες του cloud, έχουν ανάγκη 
από ευελιξία και προσαρµοστικότητα. Το cloud επιτρέπει 
στους οργανισµούς να γίνουν πιο προσαρµοστικοί και 
διασυνδεδεµένοι. Με την προσαρµοστικότητα που είναι 
εφικτή µε τη χρήση του cloud ως επιχειρηµατικής πλατ-
φόρµας, οι επιχειρήσεις θα πειραµατιστούν για να βρουν 
την πορεία τους προς το µέλλον. ∆εν υπάρχει αµφιβολία 
ότι το cloud θα έχει µεγαλύτερη έκρηξη από το ίδιο το 
Internet, όπως εµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 
1990, καθώς όχι µόνον επιτρέπει στους ανθρώπους να 
συνδέονται και να συνεργάζονται, αλλά τους δίνει και 
πρόσβαση σε τεράστια επεξεργαστική ισχύ πληροφοριών 
σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα να ελέγχουν τη βάση 
των πληροφοριών».
Από την δική του πλευρά ο ∆αµιανός Μανιατάκος βλέπει 
ότι στον τοµέα των SaaS τεχνολογιών η Ελληνική αγορά 
διαθέτει τόσο λύσεις όσο και αξιόλογο και κατάλληλα 
καταρτισµένο δυναµικό που µπορεί να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις και τις ανάγκες τις νέας ψηφιακής εποχής. 
«Το µοντέλο SaaS θεωρώ πως έχει µεγάλη απήχηση στην 
αγορά, ταχεία ανάπτυξη και υιοθέτηση από ευρύ φάσµα 
επιχειρήσεων καθώς είναι σε θέση να οδηγήσει σε χα-
µηλότερα κόστη σε σχέση µε την παραδοσιακή εγκατά-
σταση λογισµικού σε OnPremise υποδοµές. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις πέραν της εξοικονόµησης κόστους έχουν 
να κερδίσουν πολλά υιοθετώντας SaaS µοντέλα, µειώνο-
ντας το χρόνο παραγωγής αποτελεσµάτων, αναβαθµίσε-
ων συστηµάτων, επεκτάσεων και ενοποιήσεων µε τρίτα 
συστήµατα, και επιτυγχάνουν οµαλότερες µεταβάσεις µε 
αυξηµένο ROI». NW

H ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό 
προβληµατισµό. Θα ξεπεραστεί άραγε ποτέ 
ο φόβος της απώλειας ελέγχου, ειδικά πάνω 
στα ευαίσθητα δεδοµένα; 
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«Στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 
αρκετές λύσεις που βασίζονται στο µοντέλο SaaS. 
Αν γυρίσω το χρόνο πίσω στο 2014, όταν στην ΕΡΤ 
πήραµε την απόφαση µετάβασης σε Office 365, δεν 
θα ξεχάσω τις πολύωρες ασκήσεις και συναντήσεις 
για τα αναµενόµενα οφέλη. Σήµερα πλέον πολλές 
εταιρικές εφαρµογές και αυτοµατοποιηµένες 
εταιρικές διαδικασίες λειτουργούν πλήρως στην 
εν λόγω SaaS πλατφόρµα, προσφέροντας µέσω 
του Power Automate Platform και του Azure, 
εφαρµογές όπως το Σύστηµα Στοχοθεσίας και 
Μέτρησης Απόδοσης, εταιρικό intranet portal, που 
δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να υποβάλει 
ηλεκτρονικά αιτήσεις και να εκκινούν αυτόµατα 
διαδικασίες παραγωγής βεβαιώσεων, εφαρµογές 
σε Share Point που παρέχουν άµεσα στοιχεία και 
πληροφόρηση σε πολλές υπηρεσιακές µονάδες 
της ΕΡΤ. Επίσης µέσω της χρήσης του Power BI 
έχουν αναπτυχθεί σύνθετα reports µε άντληση 
και συσχέτιση δεδοµένων από πολλές Τhird Party 
Heavy WorkLoad εφαρµογές, µέσω των οποίων 
η παραγωγή αντίστοιχων reports αποτελούσε 
µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Είναι 
σηµαντικό να βλέπεις ανώτερα και ανώτατα στελέχη 
της επιχείρησης να είναι σε θέση να αντλήσουν 
την πληροφορία που επιθυµούν, άµεσα και από 
πληθώρα διαφόρων συστηµάτων, ορίζοντας 
οι ίδιοι και µε απλό τρόπο τις παραµέτρους. 
Αναπτύχθηκαν παράλληλα µέσω των δυνατοτήτων 
της πλατφόρµας, πολλές άλλες εφαρµογές όπως 
το Shifts, το Planner και το Lists οι οποίες είναι 
σε θέση να διαλειτουργήσουν µε αντίστοιχα on 
premise συστήµατα και να δώσουν γρήγορα την 
πληροφορία που χρειάζεται σε όποιον τη χρειάζεται 
από οπουδήποτε και από οποιοδήποτε device. 
Πλέον σχεδιάζεται ενεργοποίηση του Viva Learning 
και του Viva Connections, που µέσω TEAMS θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλο το προσωπικό 
εξατοµικευµένης πρόσβασης σε εκπαιδευτικό 
υλικό και εταιρικές πληροφορίες από οποιαδήποτε 
συσκευή. Συνεπώς η µετάβαση που ξεκίνησε το 2014 
αποτελεί σήµερα ένα από το πιο σηµαντικά εργαλεία 
ψηφιακού µετασχηµατισµού της ΕΡΤ και συνεχώς 
εξελίσσεται αποτελώντας παράδειγµα άκρως 
επιτυχηµένης SaaS υλοποίησης. Παράλληλα στην 
ΕΡΤ έχουν αναπτυχθεί και έχουν τεθεί τα τελευταία 
χρόνια σε λειτουργία και άλλες SaaS λύσεις όπως 
το Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων 
και Αυτοµατοποίησης ∆ιαδικασιών, σύστηµα ITSM 
κ.α, τα οποία παρέχουν πλήρεις δυνατότητες SSO µε 
το Office 365 και αποτελούν πολύ σηµαντικά case 
studies λύσεων SaaS, µε πλήρη διαλειτουργικότητα 
µεταξύ τους. Σχεδιάζεται ακόµη και µετάβαση 
heavy workload εφαρµογών στο Cloud µέσω 
διαγωνιστικών διαδικασιών»

Affidea Greece

«Το εταιρικό µας success story είναι η µετάβαση 
της κεντρικής εφαρµογής µας στο cloud, που πλέον 
διανέµεται στο σύνολο των διαγνωστικών µας 
κέντρων σαν Software as Service. Στην αρχική 
µας προσέγγιση η µελέτη περίπτωσης για τον 
οργανισµό ήταν η ενσωµάτωση 30 ανεξάρτητων 
φυσικών διακοµιστών στο cloud, µε ανεξάρτητες 
βάσεις δεδοµένων, οι οποίοι συγχρόνιζαν µε κεντρικό 
διακοµιστή σε µία κεντρική βάση δεδοµένων. Θα 
έπρεπε να διασφαλίσουµε την οµογενοποίηση των 
προδιαγραφών του λογισµικού, την διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας, τον κατακερµατισµό του 
φορτίου λειτουργίας, την ελαχιστοποίηση ρίσκου, την 
ασφάλεια και φυσικά το κόστος λειτουργίας. 
Για την επίτευξη του στόχου της µετάπτωσης 
στο cloud, που ξεκίνησε στα τέλη του 2017 και 
περιλάµβανε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
υποδοµών, απαραίτητη ήταν η ετοιµότητα του 
δικτύου διασύνδεσης για την υποστήριξη του έργου. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, προχωρήσαµε στην 
αναβάθµιση του δικτύου µας µας, σε συνεργασία µε 
την VODAFONE, µε την επιλογή και χρήση εξωτερικού 
data-center, όπου συγκεντρώσαµε τον δικτυακό µας 
εξοπλισµό και έτσι υλοποιούµε την συγκέντρωση και 
έλεγχο των δεδοµένων που ανταλλάσσουµε. 
Αναβαθµίσαµε τα σηµεία µας µε την υιοθέτηση 
εφεδρικής λύσης για την συνεχόµενη παροχή δικτύου. 
Ενισχύσαµε την ασφάλεια µε την θωράκιση και τον 
έλεγχο χρήσης, αναβαθµίσαµε τον τελικό εξοπλισµό 
των χρηστών, ώστε να είναι συµβατός και να 
υποστηρίζει την τεχνολογία cloud (σταθµοί εργασίας, 
εκτυπωτές, παρελκόµενα).
Από την µεριά της λειτουργικής αποδοτικότητας 
και αποτελεσµατικότητας, αναλύσαµε και 
επανασχεδιάσαµε τις ανάγκες για την υποστήριξη του 
έργου, όπως

•  ανάλυση τεχνολογιών υποδοµής για συστήµατα και 
υπηρεσίες µεγάλης κλίµακας, 

•  σχεδιασµός σκοπού και στόχου, 

•  κεντρικοποίηση και απλοποίηση λογισµικού και 
διαδικασιών, 

•  διαχωρισµός και υιοθέτηση των υπηρεσιών 
εξοπλισµού σαν υπηρεσία (IaaS) και λογισµικού σαν 
υπηρεσία (SaaS), 

•  υβριδικό µοντέλο ασφάλειας domain controller και 
active directory, 

•  µηχανισµός βάσης δεδοµένων σαν υπηρεσία µε το 
πλεονέκτηµα της ελαστικότητας χρήσης (DB Engine, 
Azure, Sql, Server as Service) 

•  υποστήριξη πολλαπλών εξυπηρετητών µε 
ισοστάθµιση χρήσης για την καλύτερη διαχείριση 
πόρων και για οικονοµίες κλίµακας».


