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BOUSSIAS COMMUNICATIONS

GR FAX

 Ç ITEAM ÕËÏÐÏÉÇÓÅ ÅÑÃÏ
ÓÔÇÍ OLYMPIC SHIPPING

Η SunGard Higher Education παρέχει
ολοκληρωµένη σουίτα λύσεων λογισµικού
που βοηθά εκπαιδευτικούς οργανισµούς να
κτίσουν, ενοποιήσουν και διευθύνουν τις
Ηλεκτρονικές τους Πανεπιστηµιουπόλεις.
Η NetU, συνεργάτης της SunGard Higher
Education από το 1994, παρέχει τις λύσεις
λογισµικού SunGard Higher Education
για την Ελλάδα, Κύπρο και για δέκα (10)
άλλες βαλκανικές χώρες. Ακόµα, η NetU
ανακοινώνει την παροχή ελληνικής έκδοσης
των λύσεων SunGard Higher Education.

Αφορά στην µετάπτωση active directory 2008 και exchange server 2010
Η iteam ολοκλήρωσε πρόσφατα µε επιτυχία έργο µετάπτωσης από Microsoft Active
Directory 2003 σε 2008 και από Microsoft Exchange Server 2003 σε 2010 στην
Olympic Shipping & Management S.A. Στόχος του έργου ήταν η βελτιστοποίηση
των υποδοµών, η εύκολη πρόσβαση των χρηστών στο σύστηµα messaging και η
αυτοµατοποίηση των διαδικασιών που προσφέρουν οι νέες εκδόσεις του Exchange
Server 2010 και του Active Directory 2008. Μέσω των µεταπτώσεων που
πραγµατοποιήθηκαν επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων, καθιστώντας
έτσι ακόµη πιο εύκολη και ασφαλή τη διαχείριση της υποδοµής σε συµφωνία µε όσα
επιβάλλουν οι ρυθµιστικές αρχές κανονιστικής συµµόρφωσης.

 Ç ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÕÐÅÂÁËÅ ÔÉÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÓÔÏ NYSE
ÌÅÓÙ ÔÏÕ CLARITY FSR
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλε µε επιτυχία τις XBRL οικονοµικές της
αναφορές στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (N.Y.S.E.) χρησιµοποιώντας τη λύση
Clarity FSR, γνωστοποίησε σήµερα η Clarity Systems Hellas, διεθνής πάροχος
λύσεων Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Corporate Performance Management) και
Οικονοµικής Διακυβέρνησης (Financial Governance) και µέλος τους Οµίλου Εταιρειών
Finvent (Finvent Group of Companies), που εδρεύει στην Αθήνα. Η Εθνική Τράπεζα είναι
η πρώτη ελληνική εισηγµένη εταιρεία στο NYSE που ολοκληρώνει αυτή την απαίτηση
της αρχής µε κωδικοποίηση XBRL. Με τη λύση Clarity FSR, η Τράπεζα αυτοµατοποιεί
τη διαδικασία δηµιουργίας Ετήσιων Δελτίων, Ισολογισµών, Απολογισµών Χρήσης κλπ,
ενώ ταυτόχρονα ενσωµατώνει την δυνατότητα κωδικοποίησης αρχείων βάσει XBRL
πρωτοκόλλου όπως προβλέπει το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Όπως ανακοίνωσε
πρόσφατα η Clarity Systems, η λύση της για το XBRL (Clarity FSR) είναι η µοναδική
από τις XBRL εφαρµογές του χρησιµοποιήθηκαν στην τελευταία περίοδο υποβολής, η
οποία δεν εµφάνισε κανένα EDGAR Filer Manual (EFM) σφάλµα, όπως φαίνεται και στον
πίνακα XBRL Cloud’s EDGAR. Τα σφάλµατα EFM αποτελούν ενδείξεις µη-συµµόρφωσης
µε έναν ή περισσότερους κανονισµούς του SEC και µπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη
µίας XBRL καταχώρισης κατά την υποβολή.

�� ������ �� ���������
���������
��������������������������
�������������������������

Πρόσβαση στο Internet και το email από
το κινητό τους, όπου κι αν βρίσκονται,
αποκτούν οι συνδροµητές FROG, εύκολα
και γρήγορα, µε την υπηρεσία του FROG
“ Internet On The Phone”. Με 3€, όλοι
οι συνδροµητές FROG µπορούν να
απολαµβάνουν δωρεάν 60ΜΒ για πλοήγηση
στο Internet και απεριόριστη πλοήγηση
στο Cosmote my view για 30 ηµέρες, µε
την αποστολή χωρίς χρέωση ενός SMS στο
1313 µε το λεκτικό “60”.
Η ESET γνωστοποιεί την έναρξη του
Mobile Security, µία ειδικά σχεδιασµένη
λύση για Smartphones και υπολογιστές
τσέπης που λειτουργεί µε windows mobile
και συστήµατα Symbian και παρέχει
ασυναγώνιστή ασφάλεια και προστασία
αρχείων ενάντια στις επερχόµενες απειλές.
Σύµφωνα µε το ερευνητικό κέντρο Gartner
το πρώτο τέταρτο του 2010 πουλήθηκαν
27 εκατ. smart phones παγκοσµίως.
Περισσότερα από τα µισά λειτουργούν µε
λογισµικό Symbian και windows mobile.
Το www.letsGO.gr παρουσιάζει µια νέα
υπηρεσία: το online ταξίµετρο. Μέσα από
ένα πολύ απλό και φιλικό περιβάλλον, ο
χρήστης επιλέγει τις διευθύνσεις αφετηρίας
και προορισµού, και το σύστηµα προτείνει
την βέλτιστη διαδροµή που πρέπει να
ακολουθήσει και υπολογίζει το κόστος
της διαδροµής αυτής µε ταξί, µε βάση τα
ισχύοντα κόµιστρα, συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.
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