Η ηεσνοιογία απωγόρ γηα ηε Ναςηηιία
Ο Ιυάννερ Βαπβαπέζορ, Managing Director ηερ UniPath Systems Ltd., µηιάεη ζηο netweek

ΠΑΡΟΤΙΑΗ netweek

γηα ηα ζεµανηηθά οθέιε πος πποζθέπεη ηο εξεηδηθεςµένο ιογηζµηθό ζηηρ ναςηηιηαθέρ
εηαηπείερ, γηα ηον θαηαιςηηθό πόιο πος παίδεη ε ηεσνοιογία ζηε Ναςηηιία, αιιά θαη γηα ηηρ
ζεµανηηθέρ επενδύζεηρ πος θάνεη ε UniPath Systems Ltd. ζε αςηό ηο σώπο.

netweek: Με ποηο ηπόπο ε ηεσνοιογία µποπεί να δώζεη πποζηηζέµενε αξία ζε µηα ναςηηιηαθή εηαηπεία, εηδηθά όζον αθοπά ηο θοµµάηη
ηος εξεηδηθεςµένος ιογηζµηθού;
Ιωάννερ Βαπβαπέζορ: Ο θιάδορ ηερ Ναςηηιίαρ αποηειεί ηε πασοθοθαιηά ηερ παγθόζµηαρ
οηθονοµίαρ, δεδοµένος όηη πάνυ από ηο 90%
ηυν µεηαθοπών παγθοζµίυρ ππαγµαηοποηείηαη δηα ζαιάζζερ. ηον θιάδο αςηό, εγεηηθή
ζέζε θαηέσοςν οη ναςηηιηαθέρ εηαηπείερ ειιενηθών ζςµθεπόνηυν, οη οποίερ εδπεύοςν είηε
ζηεν Διιάδα είηε ζε δηάθοπα γευγπαθηθά ζεµεία ηερ ςθειίος.
Η ανηαγυνηζηηθόηεηα πος δηέπεη ηηρ εηαηπείερ
ηος θιάδος είναη ηδηαίηεπα ένηονε, θαζόηη ηα
σπονοδηαγπάµµαηα είναη πηεζµένα, ε παπαθοιούζεζε ηυν ναύιυν, ηυν ζςµβοιαίυν, ηυν
θοπηίυν θαη ηυν δποµοιογίυν είναη δυηηθήρ
ζεµαζίαρ, ενώ παπάιιεια ε θπηζηµόηεηα ηυν
επηθοηνυνηών θαη ε ανάγθε γηα αποµαθπςζµένε δηαζύνδεζε πιοίυν θαη γπαθείυν, ο όγθορ
θαη ε ποιςπιοθόηεηα ηυν εγγπάθυν θαη ηυν
νεςπαιγηθών δηαδηθαζηών, θαζώρ θαη οη θανονηζµοί πος ηίζενηαη από ηοςρ δηεζνείρ εποπηηθούρ θοπείρ θαζηζηούν αναγθαία θαη επηηαθηηθή ηεν άπηηα οπγάνυζε θαη ηεν ςηοζέηεζε ηυν
πιέον ζύγσπονυν ηεσνοιογηών πποθεηµένος
οη ναςηηιηαθέρ να ανηαποθπίνονηαη επάξηα ζηηρ
απαηηήζεηρ ηος επησεηπείν - είηε γηα να εξαζθαιίζοςν ηε βηυζηµόηεηά ηοςρ είηε ηε µεγηζηοποίεζε ηος θέπδοςρ θαη ηεν επέθηαζε ηυν δπαζηεπηοηήηυν ηοςρ.
Παπάιιεια, µε ηε σπήζε ηεσνοιογίαρ θαη
ςπεπεζηών ςτειήρ πποζηηζέµενερ αξίαρ, επηηςγσάνεηαη ε αύξεζε ηερ παπαγυγηθόηεηαρ
ηος πποζυπηθού, ε βειηίυζε ηυν ειεγθηηθών
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µεσανηζµών ηερ δηοίθεζερ, θαζώρ θαη ε εναπ- ιογηθέρ ςποδοµέρ ηος. Σο σαπηοθςιάθηο ηυν
µόνηζε ηερ εηαηπείαρ µε ηα δηεζνή standards maritime software solutions πεπηιαµβάνεη:
θαη ππαθηηθέρ.
• ύζηεµα Δνοποηεµένερ Δπηθοηνυνίαρ (Unified Messaging System), ηο οποίο εξαζθαnw: Ποηερ είναη οη θύπηερ δπαζηεπηόηεηερ ηερ
ιίδεη ηεν ενοποηεµένε επηθοηνυνία γπαθείUniPath Systems Ltd ζηεν ειιενηθή ναςηηιηυν θαη πιοίυν από οποηοδήποηε ζεµείο.
αθή αγοπά; Τη ανάγθερ θαιύπηεη θαη ποηα εί- • ύζηεµα Γηασείπηζερ Δγγπάθυν, Δγσεηπηναη ηα θςπηόηεπα πποϊόνηα ζαρ γηα αςηή ηεν δίυν & Φοπµών (Document Management
αγοπά;
System, Manual Synchronization System,
Ι. Βαπβαπέζορ: Η UniPath Systems Ltd. ηδπύForm Management System), ηα οποία εξαζεθε ηο 2010 θαη «δηαπιέονηαρ», ήδε, ηον ηέζθαιίδοςν ηε δεµηοςπγία, ηε δηάζεζε θαη
ηαπηο σπόνο ιεηηοςπγίαρ ηερ έσεη δεµηοςπγήδηανοµή, ηεν αναζεώπεζε θαη ηε δηασείπηζεη επηηςσώρ µηα εγθαηεζηεµένε ιεηηοςπγηθή
ζε εγγπάθυν, εγσεηπηδίυν / οδεγηών θαη
θαη παπαγυγηθή βάζε πειαηών από ηον σώπο απιών, εηδηθών θαη ποιύπιοθυν θοπµών
ηερ Ναςηηιίαρ, αιιά θαη ηον ηδηυηηθό ηοµέα ηερ
πος σπεζηµοποηούνηαη ανηίζηοησα ζηα πιοία
ειιενηθήρ οηθονοµίαρ, θαηαγπάθονηαρ ζεµαθαη ηα γπαθεία.
νηηθή ανάπηςξε θαη ππόοδο ηυν επγαζηών ηερ, • ύζηεµα Γηασείπηζερ Δπησεηπεζηαθών Γηααιιά θαη ηυν µεγεζών ηερ γενηθόηεπα – ζς- δηθαζηών (Business Process Management
γθπηηηθά, µάιηζηα, µε ηεν ύθεζε πος µαζηίδεη
System), ηο οποίο εξαζθαιίδεη ηεν αςηοµαηον θιάδο ΣΠΔ θαη ηεν ειιενηθή οηθονοµία γεηοποίεζε ηυν δηαδηθαζηών, ηεν ενοποίεζε
νηθόηεπα. Οη ζηέπεερ βάζεηρ θαη αξίερ επάνυ
ηυν εζυηεπηθών πιεποθοπηαθών ζςζηεµάζηηρ οποίερ δοµείηαη ηο επησεηπείν µαρ, θαζώρ
ηυν, θαζώρ θαη ηε ζςνεπγαζία µε άιια πιεθαη ε πειαηοθενηπηθή µαρ θηιοζοθία, θεπποθοπηαθά ζςζηήµαηα, ενηόρ θαη εθηόρ εηαηδίδοςν οιοένα πεπηζζόηεπο ηεν εµπηζηοζύπείαρ.
νε ηυν εηαηπεηών πος επηιέγοςν να ζςνεπγα- • ύζηεµα Οηθονοµηθήρ & Δπησεηπεµαηηθήρ
ζηούν µαδί µαρ. ηόσορ µαρ είναη να θάνοςµε
Δςθςΐαρ (Financial & Business Intelligence
εύθοιε, απιή θαη ιεηηοςπγηθή ηεν ππαγµαηη- System), ηο οποίο εξαζθαιίδεη ηεν παπαθοθόηεηα ηος θαζεµεπηνού επησεηπείν ηυν πειαιούζεζε θαη έθδοζε, ζε ππαγµαηηθό σπόνο,
ηών µαρ, ηςποποηώνηαρ θαη αςηοµαηοποηώνηαρ
εξεηδηθεςµένυν οηθονοµηθών θαη επησεηπεδηαδηθαζίερ, έγγπαθα θαη πόποςρ.
µαηηθών αναθοπών θαη δεηθηών γηα ηον θαηο πιαίζηο αςηό, ε UniPath έσεη αναπηύξεη
ιύηεπο θαη πηο αποηειεζµαηηθό έιεγσο ηυν
ζεηπά πποφόνηυν θαη θαζεηοποηεµένυν ιύ- οηθονοµηθών µεγεζών θαηά ηε δηοίθεζε, ηε
ζευν, µε έµθαζε ζηον θιάδο ηερ Ναςηηιίαρ,
δηασείπηζε θαη ηε ιήτε αποθάζευν.
οη οποίερ πποζαπµόδονηαη απόιςηα ζηηρ ανά- Δίναη βέβαηο, πιέον, από µεηπήζεηρ θαη µεγθερ ηος θάζε πειάηε θαη αξηοποηούν πιήπυρ ιέηερ πος έσοςµε ππαγµαηοποηήζεη όηη οη θαηηρ ςθηζηάµενερ οπγανυηηθέρ δοµέρ θαη ηεσνο- ζεηοποηεµένερ ιύζεηρ µαρ γηα ηε Ναςηηιία
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εξαζθαιίδοςν πιεζώπα εµθανών θαη µεηπήζηµυν οπγανυηηθών, επησεηπεζηαθών, ηεσνοιογηθών, δηοηθεηηθών, ειεγθηηθών, παπαγυγηθών, οηθονοµηθών θαη επησεηπεζηαθών
υθειεηών γηα ηον πειάηε, συπίρ να αναιύζυ
πεπαηηέπυ θαη να επεθηαζώ εθηενώρ ζηηρ επηµέποςρ ηεσνηθέρ ιεηηοςπγίερ θαη ιεπηοµέπεηερ πος ζα θοςπάζοςν ηοςρ αναγνώζηερ ζαρ.
Παπάιιεια, ε UniPath εξεηδηθεύεηαη ζηεν παποσή ιύζευν δηαζθάιηζερ Δπησεηπεζηαθήρ
ςνέσεηαρ & Ανάθαµτερ ςζηεµάηυν από θαηαζηποθέρ µε έµθαζε ζηον ηοµέα ηερ Γηαζεζηµόηεηαρ Γεδοµένυν (Data Availability), όνηαρ
εξοςζηοδοηεµένορ θαη πηζηοποηεµένορ ζςνεπγάηερ (Authorized Country Partner) ηερ
StorageCraft ζε Διιάδα θαη Κύππο από ηο
2010.
nw: Ποηα πηζηεύεηε όηη είναη εθείνα ηα σαπαθηεπηζηηθά πος θάνοςν ηηρ εξεηδηθεςµένερ
ιύζεηρ ζαρ γηα ναςηηιηαθέρ εηαηπείερ να ξεσωπίδοςν από ηον ανηαγωνηζµό;
Ι. Βαπβαπέζορ: Με δύο ιόγηα, οη εξεηδηθεςµένερ ιύζεηρ πος πποζθέποςµε ζε ζςνδςαζµό
µε ηηρ ςπεπεζίερ ςτειήρ πποζηηζέµενερ αξίαρ
(Value Added Services) έσοςν υρ αποηέιεζµα
ηεν πποζαπµογή ηερ ηειηθήρ ιύζερ ζύµθυνα
µε ηηρ µοναδηθέρ θαη εξεηδηθεςµένερ ανάγθερ
ηος θάζε πειάηε.
Αςηή ε µοναδηθόηεηα ηος θάζε πειάηε θαη ηερ
θάζε ιύζερ ξεσυπηζηά αποηειούν ηο ανηαγυνηζηηθό µαρ πιεονέθηεµα. ηο ζεµείο αςηό ζέιυ να επηζεµάνυ όηη ε µαθπόσπονε εµπεηπία
ηυν ανζπώπυν µαρ ζηον ηοµέα ηερ Ναςηηιίαρ,
έσεη αναδείξεη ηα πποβιήµαηα πος ανηηµεηυπίδοςν θαζεµεπηνά οη εηαηπείερ ηος θιάδος, οη
οποίερ ιεηηοςπγούν αδηάιεηπηα ζε θαζεζηώρ
24x7x365, ζε ένα αβέβαηο θαη ανηαγυνηζηηθό επησεηπεζηαθό πεπηβάιιον πος σαπαθηεπίδεηαη από πήηπερ, σπόνοςρ, πποζεζµίερ θαη
αςζηεπούρ θανονηζµούρ, δηασείπηζε πιεπυµάηυν, ηήπεζε πποζεζµηών θαη ανηηµεηώπηζε
πποβιεµάηυν ηερ θαζεµεπηνήρ ππαθηηθήρ, είηε αθοπά ηεν πονηοπόπο ναςηηιία είηε αθοπά
ηεν παπάθηηα θαη επηβαηεγό ναςηηιία, ηηρ µε-
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ηαθοπέρ θαη ούηυ θαζεξήρ. Παπάιιεια, ο
εµπιοςηηζµόρ ηυν ζηπαηεγηθών µαρ ζςνεπγαζηών µε θαηνοηόµερ θαη ππυηοπόπερ εηαηπείερ
ηος θιάδος ηυν Σεσνοιογηών Πιεποθοπηθήρ
θαη Δπηθοηνυνηών δηεζνώρ, µαρ έσοςν εξαζθαιίζεη ηα θαηάιιεια επγαιεία θαη ηο ανηαγυνηζηηθό πιεονέθηεµα γηα ηε δηαθοποποίεζε από
άιιερ εηαηπείερ ηος θιάδος.
nw: Ποηερ εθηηµάηε όηη είναη οη θςπηόηεπερ ηάζεηρ πος σαπαθηεπίδοςν ηεν αγοπά ιογηζµηθού γηα ναςηηιηαθέρ εηαηπείερ;
Ι. Βαπβαπέζορ: Οη θςπηόηεπερ ηάζεηρ πος σαπαθηεπίδοςν ηεν αγοπά ιογηζµηθού αθοπούν
ηεν ςηοζέηεζε ζςγσπόνυν ςζηεµάηυν Γηασείπηζερ Δπησεηπεζηαθών Πόπυν (ERP), ςζηεµάηυν Πποεγµένυν Οηθονοµηθών & Δπησεηπεµαηηθών Αναθοπών, ηα ζύγσπονα ςζηήµαηα
Δπηθοηνυνίαρ, θαζώρ θαη ηα ςζηήµαηα Γηασείπηζερ Δγγπάθυν, Πποηύπυν, Φοπµών θαη Δπησεηπεζηαθών Γηαδηθαζηών.
Σέιορ, ζα µποπούζαµε να αναθέποςµε ηεν
ανάπηςξε θαη βειηίυζε εξεηδηθεςµένυν πιεποθοπηαθών ςζηεµάηυν Σεσνηθήρ - Μεσανηθήρ ςνηήπεζερ θαη Ανηαιιαθηηθών, θαζώρ
θαη ςζηεµάηυν Ποηόηεηαρ & Αζθάιεηαρ γηα ηα
πιοία.
nw: Ποηα είναη ηα ζσέδηα επέθηαζερ ζαρ γηα ηο
µέιιον, ηόζο όζον αθοπά ηεν ειιενηθή όζο
θαη ηε δηεζνή αγοπά;
Ι. Βαπβαπέζορ: Η UniPath από ηεν ίδπςζε ηερ
επενδύεη ζςζηεµαηηθά θαη αδηάιεηπηα ζηεν
έπεςνα θαη ανάπηςξε οιοθιεπυµένυν θαζεηοποηεµένυν (vertical), αιιά θαη εξεηδηθεςµένυν (tailor made) ιύζευν γηα ιογαπηαζµό
ηυν πειαηών ηερ, θαζώρ θαη ζηεν οιοένα µεγαιύηεπε ενδςνάµυζε ηος ανζπώπηνος δςναµηθού, ηυν ςποδοµών θαη ηερ ηεσνογνυζίαρ ηερ. Δπηπιέον, ε ζςνεσήρ θαη αδηάιεηπηε
επένδςζή µαρ ζε ζηειέσε θαη ανζπώπηνο δςναµηθό ςτειών αθαδεµαφθών θαη επαγγειµαηηθών πποδηαγπαθών θαη πποζόνηυν µε γνώζεηρ θαη ηεθµεπηυµένε εµπεηπία ζε εηαηπείερ
ηος θιάδος ηερ Πιεποθοπηθήρ θαη ηερ Ναςηη-

ιίαρ, ηόζο ζηεν Διιάδα όζο θαη ζηο εξυηεπηθό, αποηειεί ηο ζεµανηηθόηεπο θεθάιαηο γηα
ηεν εηαηπεία µαρ θαη παπάιιεια ηον θπηζηµόηεπο παπάγονηα µόσιεςζερ θαη εγγύεζερ ποηόηεηαρ γηα ηοςρ πειάηερ µαρ.
Πποηεπαηόηεηα γηα εµάρ θέηορ αποηειεί ο
εµπιοςηηζµόρ θαη ε πεπαηηέπυ εξάπιυζε
ηυν ζηπαηεγηθών µαρ ζςνεπγαζηών ζε Διιάδα θαη εξυηεπηθό, ε αύξεζε ηος θύθιος επγαζηών µαρ, ε αναβάζµηζε ηερ ηεσνογνυζίαρ µαρ, ε πηζηή ηήπεζε ηος οπάµαηορ θαη ηος
επησεηπεµαηηθού θαη επενδςηηθού µαρ ζσεδίος
θαη ε πποζήιυζε ηερ δηοηθεηηθήρ οµάδαρ θαη
ηυν ανζπώπυν µαρ ζηεν επίηεςξε ηυν ζηπαηεγηθών µαρ ζηόσυν, µε ζςνέπεηα θαη αποθαζηζηηθόηεηα.
Γηα ηεν UniPath ηζσύοςν οη απσέρ ηερ Δηαηπηθήρ Γηαθςβέπνεζερ, ηερ Δηαηπηθήρ Κοηνυνηθήρ Δςζύνερ θαη ηερ Δπησεηπεµαηηθήρ Ηζηθήρ,
αξηοποηώνηαρ ζηο έπαθπο ηηρ εςθαηπίερ πος
πποζθέποςν οη ζύγσπονερ ηεσνοιογίερ ζηο
επησεηπείν. Παπά ηο γεγονόρ όηη ε ηπέσοςζα
σπονηά σαπαθηεπίδεηαη από ηοςρ εηδηθούρ υρ
ηδηαίηεπα θπίζηµε, εµείρ είµαζηε ηδηαίηεπα αηζηόδοξοη θαη ενζοςζηώδεηρ γηα ηεν ποπεία ηερ
UniPath, µειεηώνηαρ δηεξοδηθά θαη ππογπαµµαηίδονηαρ πποζεθηηθά θάζε µαρ βήµα, µέζα
από έπεςνα θαη µειέηε ηυν δηεζνών ηάζευν
θαη εξειίξευν.
Η UniPath ηο έηορ 2014 ζα ζςνεσίζεη µε ζηαζεπά βήµαηα ηεν ανοδηθή θαη αναπηςξηαθή
ηερ ποπεία, δπαζηεπηοποηούµενε ζε ένα δηαπθώρ ανηαγυνηζηηθό θαη δςζσεπέρ πεπηβάιιον,
όπυρ είναη αςηό ηερ Διιάδαρ αιιά θαη ηερ Νοηηοαναηοιηθήρ Δςπώπερ & Μεζογείος γενηθόηεπα, ηο οποίο σαπαθηεπίδεηαη από µεηαβιεηόηεηα ηδηαίηεπα θαηά ηεν ηειεςηαία πενηαεηία.
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