Η Κύπρος
κόμβος
τεχνολογίας

ODYSSEY

TοποθετEI την ΚYπρο
στον παγκOσμιο τεχνολογικO χAρτη

Η

Odyssey αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη στην Ασφάλεια Πληροφοριών αλλά και
την Ασφάλεια στο Cloud,
παρέχοντας συμβουλευτικές λύσεις
που δίνουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς ανά τον κόσμο να διεξάγουν
με ασφάλεια τις δραστηριότητές τους
σε ένα αναπτυσσόμενο και ολοένα
πιο επικίνδυνο τοπίο ψηφιακών απειλών, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους Ψηφιακούς τους Κινδύνους.
Εδώ και 20 χρόνια, στηρίζουμε τους
οργανισμούς στην διαμόρφωση αλλά
και διαχείριση της γενικής στρατηγικής τους σχετικά με την ασφάλεια
των πληροφοριών τους με κύριο
στόχο τη μείωση των λειτουργικών
τους κινδύνων. Η ολιστική προσέγγιση της Odyssey συμπεριλαμβάνει
ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών με λύσεις, υπηρεσίες αλλά και προϊόντα
μεταξύ των οποίων το ClearSkies™
Cloud SIEM, Managed Security
Services (MSS), Governance, Risk
& Compliance (GRC), IthacaLabs™,
Cloud Transformation και Integrated
Solutions.
Η Odyssey βρίσκεται ανάμεσα στις
20 κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσμο με το προϊόν της ClearSkies™
Cloud SIEM, σύμφωνα με την έκθεση της Gartner Magic Quadrant για
το 2021, στην κατηγορία Security
Information & Event Management.
Το ClearSkies™ Cloud SIEM είναι θεμελιωμένο στην πλατφόρμα
ClearSkies™ Threat & Vulnerability
Management, η οποία αναδεικνύει
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την ευφυία που βρίσκεται κρυμμένη
στα δεδομένα καταγραφής των οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνει το ρυθμό με τον οποίο εντοπίζονται
και ανταποκρίνονται οι εκάστοτε απειλές, συσχετίζοντας τις με τις αντίστοιχες ευπάθειες καθώς αυτές αναδύονται για άμεσα αποτελέσματα.
Το ClearSkies™ Cloud SIEM παρέχει μια πληθώρα δυνατότητων
ενός μοντέρνου SIEM, παρέχοντας
σε πραγματικό χρόνο ορατότητα του
επιπέδου ασφαλείας της υποδομής
καθώς και δυνατότητες ανίχνευσης
και ανταπόκρισης σε κακόβουλα
συμβάντα. Οι πρόσθετες δυνατότητες του συμπεριλαμβανομένου του
Active Defense, Endpoint Detection
& Response (EDR), Identity & Access
και Vulnerability Management, καθώς επίσης και Third-party data
enrichment integration, διατίθενται
βάσει των αναγκών και τον προϋπολογισμό ενός οργανισμού.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με
ISO 27001, ISO 9001:2015 και ISO
22301: 2019, και διαπιστευμένη από
το Payment Card Industry Security
Standards Council (PCI SSC) ως
Qualified Security Assessor (QSA).
Η Odyssey έχει επίσης διακριθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στο κόσμο όσο αφορά το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, με το πιστοποιητικό
Great Place to Work®.
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Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει
να ανοίξουν τους ορίζοντές τους
Ευκαιρία για αλλαγές και καινοτομία το ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον

Ο Ελευθέριος
Αντωνιάδης,
CTO και ιδρυτής

ΠρΟΩθηση
καινοτοΜΙας
ΜΕσω TechIsland
Η Odyssey παραμένοντας πιστή στο
όραμα της τοποθετεί την Κύπρο στον
παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη. Δέσμευση μας η ατέρμονη επιδίωξη πρωτοποριακής τεχνολογικής καινοτομίας, η
οποία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την
αποστολή του TechIsland στην προώθηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης του
τεχνολογικού οικοσυστήματος και καινοτομίας στην Κύπρο.

Γιατί επιλέξατε την Κύπρο και πώς
φτιάχνεις μια παγκόσμια εταιρεία από
την Κύπρο;
Η Κύπρος αποτελεί ελκυστικό προορισμό για διεθνείς εταιρείες, εφόσον διαθέτει σταθερό πολιτικό σύστημα μαζί με ένα
από τους χαμηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα έχει ένα ανταγωνιστικό σύστημα
φορολογικών κινήτρων για συγκεκριμένους
τύπους επιχειρήσεων και συγκριτικά χαμηλό κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Την ίδια στιγμή υποστηρίζεται από ένα πολύ
καλό μοντέλο εκπαίδευσης, παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών αλλά και υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης.
Όσον αφορά τη δημιουργία μιας
διεθνούς εταιρείας ξεκινώντας από
την Κύπρο είναι κάτι που εμπεριέχει προκλήσεις, οι οποίες όμως, εκμεταλλευόμενοι τα θετικά που αναδεικνύονται πιο πάνω, το γενικότερο
νομικό πλαίσιο που βελτιώνεται και
το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπερβαίνονται. Αυτό που χρειάζεται
είναι ξεκάθαρο όραμα, ταλαντούχο
ανθρώπινο δυναμικό, έμφαση στην
καινοτομία και επιμονή….που νομίζω
είναι η συνταγή σε όποια χώρα και αν
δραστηριοποιείται κάποια εταιρεία!
Σημαντικό επίσης είναι να δίνεται βαρύτητα στην ενίσχυση των κυπριακών εταιρειών για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο
εξωτερικό με τον ίδιο ζήλο που δίνεται στην προσέλκυση νέων εταιρειών στη χώρα μας. Αδιαμφησβήτητα
υπάρχουν πολλές κυπριακές εταιρείες με αξιόλογα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν με την απαραίτητη
στήριξη να επεκταθούν πέρα από τα
σύνορα της χώρας ή που έχουν ήδη

επεκταθεί και μπορούν να αναπτυχθούν
ακόμη περισσότερο.
Ποια η θέση σας για το νέο νομικό
πλαίσιο για εταιρείες τεχνολογίας;
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο υποστηρίζει ακόμη περισσότερο το στόχο να αναδειχθεί η Κύπρος ως τεχνολογικό κέντρο
καινοτομίας και να ελκύσει διεθνείς εταιρείες αλλά και ταλαντούχους ανθρώπους.
Η σημαντική αυτή προσπάθεια θα πρέπει
να προχωρήσει από το στάδιο «των αποφάσεων» στο στάδιο «της υλοποίησης» και
να ενισχυθεί περαιτέρω εφόσον τα οφέλη
είναι πολλαπλά και επηρεάζουν όχι μόνο
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον

Ο Χρίστος
Ονουφρίου, CEO
της εταιρείας

τομέα της τεχνολογίας αλλά όλους μας.
Ποια η σημασία των ταλέντων στην
ανάπτυξη της εταιρείας και ποια είδη
ταλέντων και δεξιοτήτων πιστεύετε ότι
λείπουν από την Κύπρο;
Στην Κύπρο όπου το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι ψηλό, υπάρχει υψηλού επιπέδου
ταλέντο, στο χώρο της τεχνολογίας. Λόγω
του μεγέθους της χώρας και της έκρηξης
στον τομέα της τεχνολογίας, υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού να στελεχώσουν
τις εταιρείες. H προσέλκυση ταλαντούχου
ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό είναι σημαντική στην προσπάθεια ανάδειξης της Κύπρου σε τεχνολογικό κέντρο.
Επαγγελματίες στους τομείς της υψηλής
τεχνολογίας, με εμπειρίες από χώρες του
εξωτερικού είναι αναγκαίοι για να καλύψουν αφενός τα κενά που δημιουργούνται σε εταιρείες τεχνολογίας όπως επίσης και να βοηθήσουν στην αναβάθμιση
του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού με
νέες εμπειρίες και γνώσεις.
Πώς θα επηρεάσει τις κυπριακές
εταιρείες η ανάδειξη της Κύπρου
ως τεχνολογικού κέντρου;
Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να ανοίξουν τους ορίζοντες τους και να δούμε την
κάθοδο ξένων εταιρειών στην Κύπρο
και την ανάδειξη της Κύπρου ως τεχνολογικού κέντρου, σαν ευκαιρία
και όχι σαν ένα γεγονός που θα δημιουργήσει ανταγωνισμό. Το καινούργιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, θα ωθήσει τις
εταιρείες γρηγορότερα προς την καινοτομία και την ανάπτυξη με στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Η Κυπριακή οικονομία θα μεγαλώσει σημαντικά και θα
μπορέσουμε τελικά να εκμεταλλευτούμε
αυτή την «περιβόητη» γεωγραφική μας
θέση, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων!
techISLAND
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