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Cloud buzz 



Cloud is 

Courtesy of 



Cloud is IT’s big wave 



Cloud promises 



Efficiency 



Elasticity/Flexibility 



Predictability 



Focus on what you do best…  

your core business 



Expectation gap 



Challenges faced 



Security 
Biggest concern & Biggest goal 



What is the financial benefit?   
Difficult to identify cost elements 



Compliance/Governance 



When to embrace cloud? 



Migration to/from cloud  



Need to find the right balance 



International marketplace 



Cost reduction the main reason  

to cloud 



Expectation gap: 
Strong evidence on cost savings 



Expectation gap: 
Strong evidence on cost savings 

Ensure figures are comparable 



Cloud Barriers 



Services to the cloud 



Greek marketplace 



In crossroads  
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ERP, CRM κ.λπ.  
(5: πολύ καλή) 

e-mail  
(5: πολύ καλή) 

Collaboration 
tools  

(5: πολύ καλή) 

Storage  
(5: πολύ καλή) 

Security  
(1: πολύ κακή) 

Marketing & 
επικοινωνία  

(5: πολύ καλή) 

Ποιες λειτουργίες της επιχείρησής σας πιστεύετε ότι θα ήταν 
καλύτερες υποψήφιες για να "ανέβουν" στο cloud; 

Aligned to international marketplace 



Cloud projects completed  

76% 

24% 

Έχετε καθυστερήσει ή αναβάλλει κάποιο cloud project; 

Ναι 

Όχι 



Reasons to prolong/cancel 
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Αξιολογήστε τη σημαντικότητα των παραγόντων που συνετέλεσαν στην 
καθυστέρηση ή αναβολή κάποιας cloud λύσης. 



Cost and hybrid high on IT’s list 
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Το cloud είναι 
υπερεκτιμημένο, 

δεν νομίζω ότι 
μπορεί να φέρει 

κάποια 
επανάσταση 

Το cloud αφορά 
κυρίως στους 

τελικούς 
καταναλωτές 

Το cloud αφορά 
κατά βάση στις 

μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Το cloud αφορά 
πρωτίστως στις 

μεγάλες 
επιχειρήσεις και το 

Δημόσιο 

Το cloud είναι 
σωτήριο για μία 
επιχείρηση λόγω 

της οικονομίας που 
προσφέρει 

Μία "σωστή" 
εταιρική λύση cloud 
δεν μπορεί να είναι 
της μορφής public 

cloud 

Οι λύσεις private 
cloud αφορούν 
εξειδικευμένες 

περιπτώσεις και 
συνήθως δεν 

συμφέρουν μία 
επιχείρηση 

Το μέλλον του cloud 
είναι hybrid 

(συνδυασμός 
λύσεων public και 

private cloud) 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις; 



Local cloud barriers 
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Το cloud μειώνει 
σημαντικά το κόστος 

λειτουργίας της 
επιχείρησης 

Με το cloud γνωρίζεις 
εκ των προτέρων το 

μηνιαίο cash flow για 
την εταιρεία 

Το cloud είναι 
ευέλικτο και μπορεί 
να κλιμακωθεί ή να 

αποκλιμακωθεί κατά 
βούληση 

Με το cloud 
πληρώνεις μόνο ό,τι 

χρησιμοποιείς και 
αυτό είναι προς το 

συμφέρον σου 

Με το cloud 
εξοικονομείς χρόνο σε 

deployment και 
διαχείριση 

To cloud είναι στην 
πραγματικότητα πιο 

ασφαλές αφού 
updates και patches 

εφαρμόζονται 
αυτόματα και 

κεντρικά 

Το cloud είναι πιο 
αποδοτικό αφού κάθε 

χρήστης έχει ανά 
πάσα στιγμή στη 
διάθεσή του την 

τελευταία έκδοση 
κάθε υπηρεσίας ή 

εφαρμογής 

Οι πάροχοι cloud λύσεων, προβάλλουν μία σειρά από επιχειρήματα για 
την υιοθέτησή του. Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με αυτά; 



Innovation  is in our DNA 

 

Why hol cloud? 



We already know that 



Metering – More than 500K p/m 



4 pillar strategy  



Designed to comply with strict 

accreditation 



World class DC (Tier – 3) 



High performance, Sustainable IT 

infrastructure 



True Multi-tenancy 



True Multi-tenancy 



Predictable TCO 



End-to-End SLA 



Define a unique 



Think forward… move your IT  

to the cloud 




