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Η Etihad Airways, ο εθνικός
αερομεταφορέας των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, παρουσίασε ένα
πρωτοποριακό διαδικτυακό εργαλείο
που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με
το LinkedIn, με στόχο την εύκολη
επικοινωνία με νέες επαφές,
τον προγραμματισμό συναντήσεων και
την παραγωγικότητα εν ώρα ταξιδιού.
Το Etihad Mapped-Out είναι διαθέσιμο
στο www.etihadmappedout.com
και προσφέρει στα μέλη του LinkedIn
τη δυνατότητα αναζήτησης επαφών
βάσει γεωγραφικής περιοχής με την
παράλληλη εμφάνισή τους στον χάρτη.

2Tbps για την επιστήμη
ΤΟ GÉANT ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.
Ήδη σε όλο το κεντρικό δίκτυο του GÉANT [www.geant.net]
διατίθενται ταχύτητες μέχρι 500Gbps. Αυτό σημαίνει ότι
μεμονωμένοι χρήστες σε 32.000 πανεπιστήμια, ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, σχολεία,
βιβλιοθήκες, μουσεία, εθνικά αρχεία και νοσοκομεία μπορούν να
μεταβιβάζουν δεδομένα με ταχύτητα έως 100Gbps. Ταχύτητες
όπως αυτή θα επιταχύνουν τη συνεργασία σε σημαντικά έργα και
θα ικανοποιήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ικανότητα
μεταφοράς δεδομένων. Με τις σημερινές υψηλές ταχύτητες, το
δίκτυο GÉANT θα στηρίζει ουσιαστικά όλους τους επιστημονικούς
κλάδους: από τη φυσική υψηλών ενεργειών και την έρευνα
εξωδιαστήματος μέχρι την αντιμετώπιση κοινωνικών
προβλημάτων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η διάγνωση
ασθενειών και η κλιματική αλλαγή.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ
LT E Τ Η Σ E R I C S S O N

1 ΧΡΟΝΟΣ
THE GADGET FLOW

Η Ericsson κέρδισε το Connected TV Award
για τo LTE Broadcast solution της στην
κατηγορία Εξαιρετική Τεχνολογική
Καινοτομία. Το καινούριο LTE Broadcast
solution της Ericsson, ανταποκρινόμενο στην
αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για
TV Anywhere υπηρεσίες, επιτρέπει στους
παρόχους και στους media εταίρους τους να
προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με
οικονομικά αποδοτική παράδοση μέσω LTE,
οι οποίες θα φέρουν και νέες πηγές εσόδων.
Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη λύση για
τη μετάδοση βίντεο μέσω LTE δικτύων.

Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, μια ελληνική
εταιρεία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο project: να
αναδείξει τα πιο cool gadgets στον κόσμο. Το The
Gadget Flow [thegadgetﬂow.com] της Cloudie
κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον 8.000
μελών, 120.000 ακολούθων στο Pinterest και
άλλων 60.000 και 4.000 στο Facebook και
το Twitter αντίστοιχα, με προέλευση κυρίως από
τις ΗΠΑ, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα,
το mobile app τους είχε 12.000 downloads μέσα
σε 4 μήνες, επιβεβαιώνοντας πως μια καλή ιδέα
κι ένας έξυπνος σχεδιασμός, όταν συνδυάζονται
με καλό περιεχόμενο, δημιουργούν επιτυχία.
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ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ SMART WATCHES,
ΕΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΘΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΡΟΛΟΓΙΑ.

CLOUD
SITEBUILDER ΑΠΟ
ΤΗΝ TOPHOST
Η TopHost προσφέρει την υπηρεσία
Cloud SiteΒuilder, η οποία σας
επιτρέπει να σχεδιάσετε μια ελκυστική
και απόλυτα χρηστική ιστοσελίδα μέσω
ενός κατασκευαστικού εργαλείου που
χαρακτηρίζεται από απλότητα
και ευχρηστία. To Cloud SiteBuilder
της TopHost σάς καθοδηγεί με τρία
απλά βήματα, χωρίς απαιτήσεις
σε γνώσεις κατασκευής ιστοσελίδων
και με εκατοντάδες templates να
το συνοδεύουν. Η φιλοξενία του site
πραγματοποιείται σε cloud servers
στην Ελλάδα.

ONLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας που ανήκει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκτός από
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την
αποτελεσματική προστασία σας σε περίπτωση
σεισμού, αλλά και όλες τις επιστημονικές εξελίξεις
στη Σεισμολογία, θα βρείτε τον κατατοπιστικό χάρτη
δελτίων σεισμού, με διευρυμένες δυνατότητες
αναζήτησης τόσο με τοπικά όσο και με χρονολογικά
κριτήρια. Περισσότερα στο www.oasp.gr/greece_
earthquakes.

