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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ SONY, DISH NETWORKS, LOGITECH ΚΑΙ INTEL

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ GOOGLE TV
Την έναρξη του Google TV, ή αλλιώς Smart TV, όπως είναι η εμπορική του
ονομασία, ανακοίνωσε η Google στο πλαίσιο του Google I/O. Πρόκειται για
ένα λογισμικό το οποίο θα ενσωματώνεται σε τηλεοράσεις, set-top box (αποκωδικοποιητές), συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray κ.α. Mε την πλατφόρμα της
Google, η οποία θα τρέχει σε Android, θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή
βίντεο από το YouTube, η αναζήτηση στο google, η αγορά εκπομπών από το
Amazon on Demand και άλλα. Η Google συνεργάζεται με τις Sony, Dish
Networks και Logitech, ενώ σύντομα θα συμμετάσχει και η Intel. Οι πρώτες
συσκευές με το Smart TV θα κυκλοφορήσουν μέχρι το Φθινόπωρο.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ CITRIX SYNERGY

SMS PASSCODE: ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΓΙΑ ΤΟ
«CITRIX READY SOLUTION OF THE YEAR»
Ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τεχνολογικός ηγέτης του two factor
authentication μέσω μηνυμάτων SMS ανακοίνωσε την επιλογή του ως
φιναλίστ για το βραβείο «Citrix Ready Solution of the Year». Η Citrix
Systems Inc. θα τιμήσει το νικητή του βραβείου στη διάρκεια του Citrix
Synergy San Francisco 2010, σημαντικού βιομηχανικού γεγονότος, όπου
virtualization, networking και cloud computing συναντώνται. «Η τεχνολογία
της SMS Passcode είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αφοσίωσής μας στη
συνεργασία με εταιρείες που προσφέρουν στους πελάτες τις πιο
εξελιγμένες τεχνολογικά επιλογές ασφάλειας που είναι διαθέσιμες στην
αγορά», δήλωσε ο John Fanelli, αντιπρόεδρος των Λύσεων και του
Μarketing Επικοινωνίας της Citrix Systems, Inc. «Στο σημερινό στενό
οικονομικό κλίμα, η ασφάλεια συνεχίζει να παραμένει κορυφαία
προτεραιότητα και είμαστε αφοσιωμένοι στο να ανταποκρινόμαστε στις
βιομηχανικές απαιτήσεις για κορυφαία προϊόντα ασφαλείας, τα οποία είναι
ελεγμένα για να λειτουργούν με την τεχνολογία Citrix».

COM WORLD
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ FLASH
Μια νέα έκδοση του Adobe Flash Player, η έκδοση 10.1, ενσωματώθηκε στις συσκευές με
λειτουργικό Android. Η νέα έκδοση είναι βελτιστοποιημένη ώστε να λειτουργεί χωρίς
πρόβλημα σε όλες τις φορητές συσκευές. Η Adobe ελπίζει πως η νέα έκδοση θα είναι
έτοιμη σύντομα για τις συσκευές που τρέχουν BlackBerry, Windows Mobile και Symbian. Η
μόνη πλατφόρμα που θα συνεχίσει να μην υποστηρίζει το Flash της Adobe είναι το iPhone
της Apple.
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• LETSGO.GR:
ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Ο διαδικτυακός τόπος του www.letsGO.gr
ανανεώθηκε και απέκτησε νέο σχεδιασμό,
νέες υπηρεσίες και νέα σημεία
ενδιαφέροντος, κάνοντας τη χρήση και την
πλοήγηση ακόμη πιο φιλική. Ο χάρτης του
Letsgo.gr είναι συμβατός μ’ όλους τους
browsers της αγοράς και προσαρμόζεται
αυτόματα (auto-resize) στην οθόνη του
κάθε χρήστη. Στη νέα έκδοση του ψηφιακού
χάρτη www.letsGO.gr έχουν προστεθεί νέα
Σημεία Ενδιαφέροντος, που καλύπτουν
όλες σχεδόν τις κατηγορίες που μπορεί να
αναζητήσει ένας χρήστης: Super Markets,
Εμπορικά Κέντρα & Ανθοπωλεία, Διόδια,
Δακτύλιος, Πρατήρια Βενζίνης & Χώροι
Στάθμευσης, Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως
Υπουργεία, ΚΕΠ, Εφορείες, Δημαρχεία,
Νομαρχίες, ΕΛΤΑ, Αστυνομία & Πρεσβείες,
ΟΣΕ, Αεροδρόμια, Λιμάνια, ΗΣΑΠ, Μετρό,
ΤΡΑΜ, Προαστιακός & ΚΤΕΛ, Αξιοθέατα,
Μουσεία, Camping, Χιονοδρομικά Κέντρα &
Παραλίες, Γήπεδα, Κινηματογράφοι, Θέατρα
& Εκθεσιακά Κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ & Δημόσια
Σχολεία, Εκκλησίες, Μοναστήρια &
Κοιμητήρια, Τράπεζες & ΑΤΜ.

• PEOPLECERT: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ITIL
Tη διενέργεια των εξετάσεων ITIL
παγκοσμίως ανέλαβε ο Όμιλος Peoplecert.
Ο Όμιλος Peoplecert (πρώην Όμιλος ECDL
Ελλάς) συνεχίζει να αναπτύσσει την
παρουσία του σε διεθνές επίπεδο και σε
αυτό το πλαίσιο ανέλαβε τη διενέργεια των
εξετάσεων για τα πιστοποιητικά ITIL σε όλο
τον κόσμο. Το ITIL αποτελεί αποδεκτό και
δημοφιλές πρότυπο στο χώρο του ΙΤ
Service Management και οι πιστοποιήσεις
ITIL αφορούν στο ευρύ κοινό των
επαγγελματιών IT Directors, IT Managers,
IT Specialists και Specialists στο χώρο του
IT Service Management.

• ΜΟΥΣΙΚΟ PORTAL ΑΠΟ
ΤΗΝ AMITA MOTION
Ένα νέο μουσικό portal λανσάρει η Amita.
Για πρώτη φορά, παρουσιάζει μέσα από το
μουσικό portal www.thetikienergeia.gr, τη
συνύπαρξη web radio και web tv. Το
διαδραστικό περιεχόμενο του μουσικού
portal της Amita Motion, εκτός από τις
μουσικές εφαρμογές του, τη δικτύωση που
θα προσφέρει στους επισκέπτες μέσω των
3 πιο διαδεδομένων social network
platforms (facebook, twitter, myspace),
έχει επίσης αναβαθμιστεί με τις ακόλουθες
ενότητες: Music news & juicy news,
Agenda και Games.
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