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Canalys: Πέντε "Πρωτοπόροι" κατασκευαστές 
ηγούνται στο Cybersecurity Leadership Matrix 2019 

Πάλο Άλτο, Σαγκάη, Σιγκαπούρη και Ρέντινγκ (Ηνωμένο Βασίλειο) - Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019  

  

Πέντε κατασκευαστές - Cisco, Sophos, Palo Alto Networks, Fortinet και ESET - στέφθηκαν 

Πρωταθλητές στο Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2019. Το μοναδικό feedback από το 

κανάλι των συνεργατών μέσω της κοινότητας Candefero σε συνδυασμό με τις τριμηνιαίες 

εκτιμήσεις πωλήσεων της Canalys, αλλά και δεδομένα από τους αναλυτές της αγοράς 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της κατάταξης των κατασκευαστών στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας. 

Ο Πίνακας Ηγεσίας δημοσιεύεται ως μέρος της υπηρεσίας Cybersecurity Analysis της Canalys. 

Λαμβάνει υπόψη της 15 κατασκευαστές λύσεων ψηφιακής προστασίας και αξιολογεί την 

απόδοση του καναλιού των συνεργατών τους, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. "Οι 

Πρωταθλητές λαμβάνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στον Canalys Vendor Benchmark και 

παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά", δήλωσε ο Alex Smith, Διευθυντής Καναλιού. "Αυτά 

περιλαμβάνουν τις θετικές εκτιμήσεις των συνεργατών, τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στις 

διαδικασίες του καναλιού που οδηγούν στην απλότητα και την ευκολία στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα, την προθυμία ενίσχυσης των ευκαιριών ανάπτυξης για τους εταίρους και μια 

αποδεδειγμένη δέσμευση για αύξηση του μεριδίου των εσόδων που παράγονται μέσω του 

καναλιού". 

Η έρευνα της Canalys δείχνει ότι η θέση της Cisco ως Champion βασίζεται όχι μόνο στο κορυφαίο 

μερίδιο αγοράς που κατέχει, αλλά και στις συνεχιζόμενες επενδύσεις της στην κερδοφορία των 

συνεργατών της, προσφέροντας υψηλότερα front-end περιθώρια για την ενθάρρυνση 

συνδυασμένων πωλήσεων. Η στρατηγική της ESET για διεθνή επέκταση οδήγησε σε επενδύσεις 

σε τοπικούς πόρους και στενή συνεργασία με βασικούς εξειδικευμένους συνεργάτες. Η Palo Alto 

Networks εξακολουθεί να είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές 

λύσεων ασφάλειας, που τροφοδοτείται εν μέρει από εξαγορές για την ενίσχυση του 

χαρτοφυλακίου της σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης, όπως το cloud. Η επιτυχής ανάπτυξη του 

τροποποιημένου προγράμματος συνεργατών της θα καθορίσει κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί 

στη θέση του Champion και την επόμενη χρονιά. Η Fortinet έχει επεκταθεί πέρα από τα firewalls 

με την αρχιτεκτονική Security Fabric, επιτρέποντας στους συνεργάτες της να επιταχύνουν την 

ανάπτυξή τους. Το θετικό feedback των συνεργατών της Sophos, σε συνδυασμό με τη συνεπή 

https://www.candefero.com/
https://www.canalys.com/analysis/cybersecurity+analysis
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ανάπτυξή της και τη μετάβασή της στην παροχή συγχρονισμένης ασφάλειας δικτύου και 

endpoint, την βοήθησαν να επιτύχει την κατάταξη στην κορυφή.  

  

  

Όσοι κατασκευαστές χαρακτηρίζονται ως Growers στο Leadership Matrix έχουν πραγματοποιήσει 

επενδύσεις που έχουν βελτιώσει τη σχέση τους με το κανάλι των συνεργατών τους κατά το 

τελευταίο έτος. 

Οι εταιρείες Juniper Networks, Zscaler, Trend Micro και Kaspersky Lab έχουν εξασφαλίσει τις 

θέσεις τους στην κατηγορία των Growers, υποστηρίζοντας την κοινότητα των καναλιών τους, 

βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση και τα σχόλια των συνεργατών", δήλωσε ο Canalys 

Research Analyst Ketaki Borade. 

Η αυξημένη εστίαση της Juniper Networks στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας της τους τελευταίους 12 

μήνες, της δίνει την υψηλότερη δυναμική στο κανάλι της κυβερνοασφάλειας με αποτέλεσμα να 

συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγοράς. Η Trend Micro συνεχίσει τη θετική της πορεία με τη σειρά 
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προϊόντων Deep Security, καθώς και την ανανεωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα 

TippingPoint, καθένα από τα οποία απαιτεί διαφορετικές τακτικές στο κανάλι των συνεργατών. 

Είναι ηγέτης στην αγορά AWS και θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μετακίνηση του καναλιού 

σε ένα νέο μοντέλο πώλησης λύσεων κυβρενοασφάλειας. Τέλος, η Kaspersky Lab έχει 

επικεντρώσει την προσοχή της στη βελτίωση της επικοινωνίας με το κανάλι για να αντισταθμίσει 

τον δημόσιο έλεγχο που διεξήγαγε η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά το 2018. " 

Οι εταιρείες McAfee, Symantec και F5 Networks βαθμολογήθηκαν ως Stragglers. Η McAfee και η 

Symantec εξακολουθούν να ηγούνται στην ασφάλεια των endpoints και να έχουν μεγάλες 

εγκατεστημένες βάσεις, ειδικά στις διεθνείς αγορές, όπου οι μικρότεροι πάροχοι δεν έχουν 

ακόμη παρουσία. Ωστόσο, σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά και οι δύο θα πρέπει να 

υπερασπιστούν σθεναρά τις θέσεις τους στο κανάλι για να προστατευθούν από τις εταιρείες 

λύσεων δικτύωσης που μετακινούνται στη σφαίρα των endpoints, καθώς και ένα κύμα 

αναδυόμενων εταιρειών κυβερνοασφάλειας. Εξαιρώντας το γεγονός ότι η ανάπτυξη της 

Symantec επηρεάστηκε αρνητικά από την εκποίηση των δραστηριοτήτων της WSS / PKI, η Canalys 

εκτιμά ότι θα είχε αυξηθεί κατά ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η McAfee αντιμετωπίζει τριβές 

από πολλούς από τους συνεργάτες της, ενώ μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την Intel, 

εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρησιακές προκλήσεις. 

Οι υπόλοιποι κατασκευαστές που παρακολουθούνται στο Cybersecurity Leadership Matrix 

ταξινομούνται ως Contenders. Πρόκειται για κατασκευαστές που εξακολουθούν να λαμβάνουν 

υψηλές βαθμολογίες από τους εταίρους τους, αλλά έχουν αντιμετωπίσει κάποιες προκλήσεις, 

είτε σε ότι αφορά την απόδοσή τους στην αγορά, είτε λόγω απομάκρυνσης από το κανάλι, τους 

τελευταίους 12 μήνες. Η IBM, η Barracuda και η Check Point είναι οι υποψήφιοι που θα πρέπει 

να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση του καναλιού των συνεργατών τους. Η IBM διακινδυνεύει να 

χάσει τη συνάφεια με το κανάλι του χώρου του cybersecurity, δεδομένης της κλίμακας της δικής 

της αγοράς στο χώρο, καθώς και των εκχωρήσεων συγκεκριμένων assets, όπως το BigFix, το 

οποίο έδωσε σε πολλούς εταίρους μια συναρπαστική προσφορά ασφάλειας για endpoints. Εν τω 

μεταξύ, το feedback του καναλιού υπογραμμίζει ότι η Check Point θα πρέπει να βελτιώσει την 

ταχύτητά της σε ότι αφορά στη στήριξη των συνεργατών της, ιδίως καθώς οι κύριοι ανταγωνιστές 

της, Cisco, Palo Alto Networks και Fortinet, έχουν φτάσει στην κατηγορία Champion.  
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"To cybersecurity είναι μια εξελισσόμενη αγορά. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Canalys σχετικά με 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η διανομή με το μοντέλο λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a 

Service - SaaS) θα αντιπροσωπεύει το 16% της συνολικής αγοράς ως το 2020", δήλωσε ο Borade. 

"Οι κατασκευαστές θα δημιουργήσουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα για να 

αντιμετωπίσουν τη μετάβαση από την ανάπτυξη του λογισμικού στις υπηρεσίες και μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης θα είναι η διατήρηση μιας 

προσέγγισης με βάση το κανάλι. Το συνεχώς εξελισσόμενο κανάλι εξακολουθεί να διαδραματίζει 

ζωτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι λύσεις ψηφιακής προστασίας θα φτάνουν στην αγορά." 

 

Σχετικά με την Πίνακα Ηγεσίας της Canalys 

Το Cybersecurity Leadership Matrix αξιολογεί την απόδοση των κατασκευαστών μέσα στο κανάλι 

των συνεργατών τους, με βάση το feedback από τους ίδιους τους συνεργάτες μέσω του Vendor 

Benchmark τους τελευταίους 12 μήνες, ανεξάρτητη ανάλυση, αξιολόγηση του οράματος και της 

στρατηγικής, ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου, κάλυψη πελατών, κυκλοφορία νέων 

προϊόντων, πρόσφατες και μελλοντικές πρωτοβουλίες στο χώρο του καναλιού. Το Benchmark 

Vendor παρακολουθεί τους κορυφαίους κατασκευαστές λύσεων τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, 

συνδυάζοντας τις εμπειρίες που έχουν οι συνεργάτες του καναλιού όταν συνεργάζονται με 

διαφορετικούς κατασκευαστές Οι συνεργάτες καλούνται να αξιολογήσουν τους προμηθευτές 

τους στους 10 πιο σημαντικούς τομείς διαχείρισης καναλιού. 

Το Canalys Cybersecurity Leadership Matrix είναι μια γραφική απεικόνιση της αξιολόγησης της 

απόδοσης κάθε κατασκευαστή με την πάροδο του χρόνου και τους τοποθετεί σε μία από τις 

τέσσερις κατηγορίες: 

• Champions: Κατασκευαστές με υψηλή βαθμολογία, οι οποίοι έχουν δείξει τόσο 
συνεχή βελτίωση στη διαχείριση του καναλιού, στρατηγική και εκτέλεση, όσο και 
δέσμευση για τη μελλοντική βελτίωσή τους. 

 

• Contenders: Κατασκευαστές με υψηλή βαθμολογία, που έχουν όμως, παρουσιάσει 
μείωση στην αίσθηση του καναλιού ή/και επιδείνωση της δέσμευσης ή εκτέλεσης. 

 
• Growers: Κατασκευαστές με χαμηλή βαθμολογία, αλλά που έχουν παρουσιάσει 

βελτιώσεις στο κανάλι, τόσο στην αίσθηση όσο και τις επιδόσεις.  

 
• Stragglers: Κατασκευαστές με χαμηλή βαθμολογία που έχουν διαπιστώσει αίσθηση 

στο κανάλι και/ή επιδείνωση ή υποχώρηση επιδόσεων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: 

Canalys EMEA  

Claudio Stahnke: claudio_stahnke@canalys.com +44 7881 934 784  

Matthew Ball: matthew_ball@canalys.com +44 7887 950 505  

Canalys APAC (Shanghai)   

Daniel Liu: daniel_liu@canalys.com +86 158 0075 6471  

Canalys APAC (Singapore)  

Sharon Hiu: sharon_hiu@canalys.com +65 9777 9015  

Canalys Americas  

Ketaki Borade: ketaki_borade@canalys.com +1 650 387    

Alex Smith: alex_smith@canalys.com +1 650 799 4483  

Σχετικά με την Canaly 

Η Canalys είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία αναλυτών που προσπαθεί να καθοδηγήσει τους πελάτες 

της προς το μέλλον της τεχνολογικής βιομηχανίας και σε έναν τρόπο σκέψης πέρα από τα 

επιχειρηματικά μοντέλα του παρελθόντος. Παρέχουμε έξυπνες πληροφορίες αγοράς σε 

επαγγελματίες IT, καναλιών και παρόχων υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Βασίζουμε τη φήμη μας 

στην ποιότητα των δεδομένων μας, την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας και το υψηλό επίπεδο 

της εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρουμε. 
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