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Η 
επιτυχία αυτή αποτελεί σηµαντική 
αναγνώριση όχι µόνο της Odyssey, 
αλλά και της Κύπρου γενικότερα. 
Το πραγµατικό αυτό κατόρθωµα 
της Odyssey, αφού  περί αυτού 
πρόκειται, ουσιαστικά τοποθετεί 
τη χώρα µας στον παγκόσµιο 
χάρτη της τεχνολογίας µαζί µε τις 
τεχνολογικά προηγµένες χώρες και 
διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς, 

αποδεικνύοντας πως κατέχει την ικανότητα για καινοτοµία, έχοντας υψηλή 
τεχνογνωσία αλλά και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναµικό. 

«Πιστεύουµε πως αυτή η επιτυχία θα ωθήσει και άλλους οργανισµούς 
να τολµήσουν  να στοχεύσουν ψηλά και πέρα από τα σύνορα της χώρας 
µας.  Η µέχρι τώρα πορεία και πιο πρόσφατη επιτυχία της Odyssey, 
αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Ξεκινώντας το 2002, είχαµε 
ως όραµα να δηµιουργήσουµε κάτι καινοτόµο, κάτι πρωτοποριακό 
που θα έδινε πραγµατική αξία τόσο στους πελάτες µας όσο και στους 
ανθρώπους µας. Με απόλυτη δέσµευση και απίστευτα σκληρή δουλειά, 
επικεντρωθήκαµε στην υλοποίηση αυτού του οράµατος µε πίστη και 
επιµονή, ξεπερνώντας κάθε εµπόδιο και δυσκολία που συναντούσαµε στο 
δρόµο µας. Ήµασταν αποφασισµένοι ότι δεν θα εφησυχαζόµασταν ποτέ, 
αλλά θα σπρώχναµε συνεχώς τα όρια της ασφάλειας της πληροφορίας, 
ανακαλύπτοντας συνεχώς καινούριες προοπτικές που θα µας έπαιρναν 
ακόµα ένα βήµα µπροστά», τόνισαν.

Όπως εξήγησαν, για να µπορέσει µια εταιρεία να 
συµπεριληφθεί στο Magic Quadrant της Gartner, πρέπει 
να επιδείξει δέσµευση, καθαρή εικόνα για τις ανάγκες της 
παγκόσµιας αγοράς, τεχνογνωσία και εµπειρία, καινοτοµία 
και όραµα. Η Odyssey απέδειξε ότι διαθέτει όλες αυτές τις 
ιδιότητες. Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Gartner αναφορικά 
µε το  Magic Quadrant 2021, για τους προµηθευτές SIEM 
(Security Information & Event Management), η Odyssey 
συµπεριλαµβάνεται στις 20 καλύτερες εταιρείες στο κόσµο 
µε το βραβευµένο της προϊόν ClearSkies™ Cloud SIEM, ενώ 
παράλληλα λαµβάνει εξαιρετικούς επαίνους.

«Η ανάπτυξη του ClearSkies™  ξεκίνησε πολύ πριν τη 
ραγδαία αύξηση της ανάγκης των οργανισµών για ψηφιακό 
µετασχηµατισµό.  Σε εµάς ήταν ξεκάθαρο αυτό που ερχόταν 
αλλά και η ανάγκη που δηµιουργούσε για  εξειδικευµένες 
υπηρεσίες ανίχνευσης και διαχείρισης κίνδυνου της 
ασφαλείας σε πληροφοριακά συστήµατα και δοµηµένες 
πληροφορίες». 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πολλές καινοτόµες ιδέες φάνταζαν 

ακατόρθωτες αφού ούτε οι τεχνολογίες δεν ήταν αρκετά ανεπτυγµένες 
για να υποστηρίξουν αυτό που οραµατιζόµασταν, όµως µέσα από 
δηµιουργικότητα, µεθοδικότητα και σκληρή δουλειά, οι ιδέες αυτές γίνονταν 
τελικά πραγµατικότητα αποτελώντας τη βάση για την µετέπειτα εξέλιξη του 
ClearSkies™. Λόγω αυτής της επιµονής και µαχητικότητας  που χαρακτηρίζει 
την Odyssey, της τεχνογνωσίας µας, αλλά και της δίψας που µας διακατέχει 
για δηµιουργία και καινοτοµία, καταφέραµε να βάλουµε την Odyssey και 
το ClearSkies™  στο διεθνή χάρτη καλύπτοντας τις ανάγκες  που επιβάλει 
το σήµερα αλλά και µε βλέψη προς το αύριο.  Μέρος του οράµατος µας 
αποτελεί η επέκταση των δραστηριοτήτων µας τόσο στην Κεντρική Ευρώπη, 
Ηνωµένο Βασίλειο, όσο και στην περιοχή της Ασίας», υπογράµµισαν.

Φυσικά, τον πρώτο λόγο στην εξέλιξη του ClearSkies™ , είχαν 
και έχουν οι πελάτες τους όπου, µαζί µε τις τάσεις της τεχνολογίας, 
σκιαγραφούν και διαµορφώνουν την πορεία τους. «Βασική µας αξία αλλά 
και στρατηγικός άξονας, παραµένει η επικέντρωση στις ανάγκες τους 
και η ικανότητα µας για ευελιξία, ώστε να µπορούµε να είµαστε πάντα 
ένα βήµα µπροστά στις τεχνολογικές αλλαγές. Αναγνωρίζουµε πως οι 

πελάτες µας αποτελούν το πολυτιµότερο κοµµάτι της επιτυχίας µας 
και ευχαριστούµε τον καθένα ξεχωριστά για την εµπιστοσύνη που µας 
έχουν δείξει, πολλοί από τα πρώτα µας βήµατα. Σήµερα, µπορούν να 
νιώθουν δικαιωµένοι τόσο για την τολµηρή επιλογή τους να στηρίξουν 
και να πιστέψουν πρώτοι από όλους σε κάτι καινούριο και πρωτοπόρο, 
αλλά και για την πίστη τους που παρέµεινε σταθερή καθώς οι υπηρεσίες 
και τα προϊόντα µας επεκτείνονταν και εξελίσσονταν µε την πάροδο του 
χρόνου. Στην πορεία µας, είχαµε τη χαρά να τύχουµε αναγνώρισης τόσο 
σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, µε τη µορφή διαφόρων διακρίσεων 
και  βραβείων, εκ των οποίων το ‘2015 International Data Impact Award’. 
Τότε ήταν που η πλατφόρµα ClearSkies™ Big Data Security Analytics 
αναγνωρίστηκε µε το βραβείο «Most Admirable Architecture», ανέφεραν.

ΝΕΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Η Gartner έρχεται να συµπληρώσει µε τον καλύτερο  τρόπο τις 

µέχρι τώρα επιτυχίες τους ως µια µεγάλη ανταµοιβή για την τόλµη τους. 
«Αυτό το επίτευγµα αποδεικνύει ότι το όραµα είναι πιο σηµαντικό από 
τη γνώση και η επιµονή είναι πιο πολύτιµη και από τους απεριόριστους 
πόρους. Η απόλυτη αυτή αναγνώριση αποτελεί ταυτόχρονα όµως και 
µια νέα πρόκληση! ∆ηµιουργεί ένα εντελώς νέο πεδίο ευκαιριών αλλά 
και ανταγωνισµού, για την Odyssey. Η παγκόσµια πλέον απήχησή 
µας, µας δίνει τα εχέγγυα να προχωρήσουµε ακόµα πιο µακριά, να 
ανακαλύψουµε νέους ορίζοντες συνεχίζοντας την αναζήτηση αυτού που 
υπάρχει στη φαντασία µας, βρίσκοντας, σύµφωνα και µε το µότο µας, 
πιθανές λύσεις σε απίθανες προκλήσεις», κατέληξαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ODYSSEY 

Η Odyssey, κορυφαία εταιρεία παρο-
χής Ασφάλειας Πληροφοριών και ∆ιαχεί-
ρισης Κινδύνου, απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις κάθε µεγέθους και αντικειµένου, 
προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσι-
ών, λύσεων και προϊόντων, ώστε να δρα-
στηριοποιούνται µε ασφάλεια  σε ένα δυ-
ναµικά αναπτυσσόµενο και ολοένα πιο 
επικίνδυνο τοπίο ψηφιακών απειλών.  
Η Odyssey αποτελεί τον ‘ΕΝΑ’  Στρατηγι-
κό Συνεργάτη κάθε οργανισµού στο τα-
ξίδι του  για την  Ψηφιακή Μεταρρύθµι-
ση. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ολιστικής 
(beyond) Advisory Services προσέγγισης 
της Odyssey, η οποία περιλαµβάνει λύσεις 
και υπηρεσίες των τµηµάτων Governance, 
Risk & Compliance (GRC), Managed 
Security Services (MSS), IthacaLabs™ 
Threat Research & Assessment, Integrated 
Solutions, και Cloud Transformation.
Η Odyssey έχει αναπτύξει τη σει-
ρά προϊόντων  ClearSkies ™, τα οποία 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 
ανίχνευση και διαχείριση ψηφιακών κιν-
δύνων σε πραγµατικό χρόνο που βοη-
θούν   στον  προσδιορισµό  της κατάστα-
σης ετοιµότητας ενός οργανισµού .  
Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε ISO 
27001, ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 και δι-
απιστευµένη ως Qualified Security Assessor 
(QSA) από το Payment Card Industry 
Security Standards Council (PCI SSC).
Με γραφεία σε τρεις διαφορετικές ηπεί-
ρους, η Odyssey δραστηριοποιεί-
ται και παρέχει τις υπηρεσίες της σε ορ-
γανισµούς ανά το παγκόσµιο.

Αντώνης Γεωργούδης - Pre-Sales Manager, ClearSkies™
Jerry Nichols - International Channel Manager, ClearSkies™
Χριστιάνα Κοζάκου - Head of Marketing

Πωλίνα Αντωνίου -  
Research & Development 
Manager, ClearSkies™ 
Μάριος Νικολαΐδης -  
Head of Software 
Development, ClearSkies™
Σπύρος Ερµογένους - 
ClearSkies™ Platform 
Architect 
Ανδρέας Κωνσταντινίδης -  
MS/MDR, Professional 
Services Manager

ClearSkies™ Team
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Φυσικά, τον πρώτο λόγο στην εξέλιξη του ClearSkies™ , είχαν 
και έχουν οι πελάτες τους όπου, µαζί µε τις τάσεις της τεχνολογίας, 
σκιαγραφούν και διαµορφώνουν την πορεία τους. «Βασική µας αξία αλλά 
και στρατηγικός άξονας, παραµένει η επικέντρωση στις ανάγκες τους 
και η ικανότητα µας για ευελιξία, ώστε να µπορούµε να είµαστε πάντα 
ένα βήµα µπροστά στις τεχνολογικές αλλαγές. Αναγνωρίζουµε πως οι 

πελάτες µας αποτελούν το πολυτιµότερο κοµµάτι της επιτυχίας µας 
και ευχαριστούµε τον καθένα ξεχωριστά για την εµπιστοσύνη που µας 
έχουν δείξει, πολλοί από τα πρώτα µας βήµατα. Σήµερα, µπορούν να 
νιώθουν δικαιωµένοι τόσο για την τολµηρή επιλογή τους να στηρίξουν 
και να πιστέψουν πρώτοι από όλους σε κάτι καινούριο και πρωτοπόρο, 
αλλά και για την πίστη τους που παρέµεινε σταθερή καθώς οι υπηρεσίες 
και τα προϊόντα µας επεκτείνονταν και εξελίσσονταν µε την πάροδο του 
χρόνου. Στην πορεία µας, είχαµε τη χαρά να τύχουµε αναγνώρισης τόσο 
σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, µε τη µορφή διαφόρων διακρίσεων 
και  βραβείων, εκ των οποίων το ‘2015 International Data Impact Award’. 
Τότε ήταν που η πλατφόρµα ClearSkies™ Big Data Security Analytics 
αναγνωρίστηκε µε το βραβείο «Most Admirable Architecture», ανέφεραν.

ΝΕΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Η Gartner έρχεται να συµπληρώσει µε τον καλύτερο  τρόπο τις 

µέχρι τώρα επιτυχίες τους ως µια µεγάλη ανταµοιβή για την τόλµη τους. 
«Αυτό το επίτευγµα αποδεικνύει ότι το όραµα είναι πιο σηµαντικό από 
τη γνώση και η επιµονή είναι πιο πολύτιµη και από τους απεριόριστους 
πόρους. Η απόλυτη αυτή αναγνώριση αποτελεί ταυτόχρονα όµως και 
µια νέα πρόκληση! ∆ηµιουργεί ένα εντελώς νέο πεδίο ευκαιριών αλλά 
και ανταγωνισµού, για την Odyssey. Η παγκόσµια πλέον απήχησή 
µας, µας δίνει τα εχέγγυα να προχωρήσουµε ακόµα πιο µακριά, να 
ανακαλύψουµε νέους ορίζοντες συνεχίζοντας την αναζήτηση αυτού που 
υπάρχει στη φαντασία µας, βρίσκοντας, σύµφωνα και µε το µότο µας, 
πιθανές λύσεις σε απίθανες προκλήσεις», κατέληξαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ODYSSEY 

Η Odyssey, κορυφαία εταιρεία παρο-
χής Ασφάλειας Πληροφοριών και ∆ιαχεί-
ρισης Κινδύνου, απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις κάθε µεγέθους και αντικειµένου, 
προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσι-
ών, λύσεων και προϊόντων, ώστε να δρα-
στηριοποιούνται µε ασφάλεια  σε ένα δυ-
ναµικά αναπτυσσόµενο και ολοένα πιο 
επικίνδυνο τοπίο ψηφιακών απειλών.  
Η Odyssey αποτελεί τον ‘ΕΝΑ’  Στρατηγι-
κό Συνεργάτη κάθε οργανισµού στο τα-
ξίδι του  για την  Ψηφιακή Μεταρρύθµι-
ση. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ολιστικής 
(beyond) Advisory Services προσέγγισης 
της Odyssey, η οποία περιλαµβάνει λύσεις 
και υπηρεσίες των τµηµάτων Governance, 
Risk & Compliance (GRC), Managed 
Security Services (MSS), IthacaLabs™ 
Threat Research & Assessment, Integrated 
Solutions, και Cloud Transformation.
Η Odyssey έχει αναπτύξει τη σει-
ρά προϊόντων  ClearSkies ™, τα οποία 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 
ανίχνευση και διαχείριση ψηφιακών κιν-
δύνων σε πραγµατικό χρόνο που βοη-
θούν   στον  προσδιορισµό  της κατάστα-
σης ετοιµότητας ενός οργανισµού .  
Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε ISO 
27001, ISO 9001:2015, ISO 22301:2019 και δι-
απιστευµένη ως Qualified Security Assessor 
(QSA) από το Payment Card Industry 
Security Standards Council (PCI SSC).
Με γραφεία σε τρεις διαφορετικές ηπεί-
ρους, η Odyssey δραστηριοποιεί-
ται και παρέχει τις υπηρεσίες της σε ορ-
γανισµούς ανά το παγκόσµιο.
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