
που είναι ενσωµατωµένα στη συσκευή. Βέβαια, 
το αρχικό κόστος απόκτησης είναι υψηλότερο, 
µιας και οι συσκευές συνοδεύονται από δύο 
ετών µελάνια στη συσκευασία. Αυτό σηµαίνει 
πως ο πελάτης δεν θα χρειαστεί να ανησυχεί για 
ανανέωση, παρά µόνο όταν έχουν περάσει δύο 
χρόνια από την αγορά του hardware. Επιπλέον, 
τα αναλώσιµα του τύπου αυτού αποδεικνύονται 
σε βάθος χρόνου πιο οικονοµικά σε σχέση µε τα 
παραδοσιακά cartridges µελανιών, προσφέροντας 
χαµηλότερο µακροπρόθεσµο κόστος εκτύπωσης 
και µειωµένο TCO για την επιχείρηση. 
Όσον αφορά την τεχνολογία αυτή, η Epson είναι 
η πρώτη που κυκλοφόρησε desktop εκτυπωτές 
µε τεχνολογία CISS µε τη σειρά InkTank (πλέον 
EcoTank) και ακολούθησε και η Canon µε τους 
PIXMA G-Series Megatank εκτυπωτές. Στον «χο-
ρό» αυτόν έχει µπει η Brother και η HP, οι οποίες 
πωλούν βασισµένες στο CISS συσκευές παγκο-
σµίως. 

Προγράµµατα συνδροµής/συµβολαίου 
αναπλήρωσης αναλωσίµων
Τα πρόσφατα χρόνια, οι καταναλωτές και οι επι-
χειρήσεις έχουν γίνει πολύ πιο ευαίσθητοι σχετικά 
µε το κόστος αντικατάστασης αναλωσίµων. Ως 
αποτέλεσµα, οι κατασκευαστές και οι retailers 
έχουν αναπτύξει πληθώρα προγραµµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα αυτά, τα οποία ταυ-
τόχρονα έχουν ως αποτέλεσµα να ωθήσουν τους 
καταναλωτές στην αγορά γνήσιων OEM µελανιών 
σε σταθερή βάση. 
Κάποια από τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν 
µια βασική µηνιαία συνδροµή, οπότε οι πελάτες 
µπορούν να προσαρµόσουν το χρονοδιάγραµµα 
παράδοσης των αναλωσίµων στον χώρο τους βά-
σει των ιδιαίτερων αναγκών τους. Ένα διαφορετι-
κού τύπου πρόγραµµα είναι εκείνο που προσφέρει 
η HP, το Instant Ink, χάρη στο οποίο οι πελάτες 
µπορούν να αγοράσουν τις προµήθειες σε µελάνι 
βάσει του αριθµού εκτυπώσεών τους. Το αποτέ-
λεσµα στην περίπτωση αυτή είναι το µειωµένο 
µηνιαίο κόστος, σε σύγκριση µε την αγορά µεµο-
νωµένων cartridges. Επιπλέον, το πρόγραµµα αυτό 
ελέγχει αυτόµατα τα επίπεδα µελανιού και αναλαµ-
βάνει την αποστολή στην επιχείρηση των cartridges 
όποτε τα χρειάζεται. Πολύ πιο µπροστά βρίσκεται η 
Kyocera ενσωµατώνοντας την τεχνολογία Amazon 
Dash σε συγκεκριµένα µοντέλα εκτυπωτών. Συ-
γκεκριµένα, σε Ηνωµένο Βασίλειο και Γερµανία οι 
έξυπνες εκτυπωτές και MFPs της Kyocera, ανα-
λαµβάνουν την πρωτοβουλία να παραγγείλουν αυ-
τόµατα τα αναλώσιµα από το Amazon όταν η στάθ-
µη της µελάνης χαµηλώσει, χωρίς καµία επέµβαση 
από πλευράς χρήστη. 
Σε κάθε περίπτωση, τα προγράµµατα αυτά έχουν 
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κάτι κοινό: Είναι σχεδιασµένα να βοηθήσουν τους 
πελάτες τους να διαχειριστούν τις προµήθειές 
τους, σε µια προσπάθεια να εξισορροπήσουν τις 
ανάγκες σε αναλώσιµα, µε τον απαιτούµενο χρόνο 
και το κόστος. Ταυτόχρονα, η τάση αυτή έχει βοη-
θήσει τους κατασκευαστές και τους µεταπωλητές 
να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, διασφαλίζο-
ντας πως οι πελάτες θα συνεχίζουν να παραγγέλ-
νουν τις προµήθειές τους σε τακτική βάση.
Επίσης, θα αποτρέψει τους πελάτες από το να 
αγοράζουν µη αυθεντικά αναλώσιµα από τρίτους, 
κάτι που πλήττει οικονοµικά τους κατασκευαστές 
εκτυπωτών και έχει και επιπτώσεις σε θέµατα 
ποιότητας, όπως θα δούµε αναλυτικότερα στη 
συνέχεια. Η τάση προγραµµάτων συνδροµής/ 
συµβολαίου φαίνεται πως κυριαρχεί ολοένα και 
περισσότερο στην εταιρική στρατηγική, µιας και η 
πλειονότητα των καταναλωτών και των επιχειρή-
σεων αγοράζουν τα αναλώσιµά τους σε µεγάλο 
ποσοστό online. 

Επαναγεµιζόµενα µελάνια
Η αγορά του refill έχει περάσει αρκετά σκαµπανε-
βάσµατα κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών, 
αλλά η λογική παραµένει σταθερή όσον αφορά 
τον παγκόσµιο κλάδο προµήθειας αναλωσίµων. Η 
υπηρεσία αυτή προσφέρει στους πελάτες µια χα-
µηλού κόστους επιλογή, αλλά όπως θα δούµε στη 
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H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως ε-
πίσηµος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο 
των Brother µηχανών γραφείου (www.brother.
com) και µε έναρξη της συνεργασίας της µε την 
Brother από το 2003, έχει την δυνατότητα - µε 
βάση την γκάµα των προϊόντων - και την ικανό-
τητα - µε βάση τις τεχνικές γνώσεις - να καλύπτει 
όλες τις ανάγκες των συνεργατών και τελικών 
πελατών για εξειδικευµένες λύσεις και προϊόντα 
όπως τα ειδικά αυθεντικά αναλώσιµα για εξοικο-
νόµηση κόστους έως 45% και σταθερή τιµή για 3 
χρόνια.

Πλεονεκτήµατα για συνεργάτες και πελάτες
Η πρόταση της SiliconBlue για ειδικά αυθεντι-
κά αναλώσιµα εξοικονόµησης κόστους (π.χ. 
P Toners, P Drums κ.ά.) απευθύνεται σε µια 
µεγάλη γκάµα µηχανών Brother και προσφέρει 
ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, στα οποία περι-
λαµβάνονται τα εξής:

1.Τα ειδικά αναλώσιµα παρέχονται στον συνεργά-
τη σε οικονοµικότερη τιµή έως 45%, κάτι το οποίο 
επωφελείται και ο τελικός πελάτης.

2.Τα ειδικά αναλώσιµα παρέχονται στον συνεργά-
τη µε σταθερή τιµή για 3 χρόνια, στο πλαίσιο συµ-
φωνίας µεταξύ της SiliconBlue και του συνεργάτη, 
κάτι το οποίο επωφελείται και ο τελικός πελάτης 

3.Τα ειδικά αναλώσιµα δεν διατίθενται ελεύθερα 
στο Internet, αλλά παρέχονται για  τα συγκε-
κριµένα µηχανήµατα των πελατών που έχουν 
αγοραστεί. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται, για 
τον συνεργάτη και τον τελικό πελάτη του, η αντα-
γωνιστικά χαµηλή σταθερή τιµή για 3 χρόνια, στο 
πλαίσιο συµφωνίας.   

4.Τα ειδικά αναλώσιµα παρέχονται για µεγάλη 
γκάµα εκτυπωτών και πολυµηχανηµάτων τόσο 
laser όσο και inkjet. 

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευµένες µηχανές 
γραφείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
στον τοµέα της εκτύπωσης και η SiliconBlue, 
που τις αντιπροσωπεύει επίσηµα στην Ελλάδα 
και Κύπρο, προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις, 
µε στόχο να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή στο 
χώρο της εκτύπωσης.

Λουκάς 
Μενελάου,
τεχνικός 
διευθυντής της 
SiliconBlue 

Ειδικά αυθεντικά αναλώσιµα Brother µε 
εξοικονόµηση κόστους έως 45% 

Άρθρο του Λουκά Μενελάου
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Mε τις περισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται 
στην in-house εκτύπωση επαγγελµατικού επιπέ-
δου, η ανάγκη για προµήθεια εκτυπωτικών µηχα-
νών αυξάνεται συνεχώς. 
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της IDC, η 
παγκόσµια αγορά των εκτυπωτικών συσκευών 
αναπτύχθηκε κατά 0,9% το β’ τρίµηνο σε σχέση µε 
το αντίστοιχο περσινό, δηµιουργώντας το κατάλ-
ληλο έδαφος για την αύξηση πωλήσεων και των 
αναλωσίµων. 
Ωστόσο, ένας µεγάλος κίνδυνος παραµονεύει 
καθώς η χρήση των µη αυθεντικών αναλωσί-
µων (αναγοµωµένων, συµβατών ή τρίτων κα-
τασκευαστών) είναι πλέον συχνό φαινόµενο. Οι 
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να µειώσουν 
τις εκτυπωτικές τους δαπάνες επιλέγουν να χρη-
σιµοποιούν µη αυθεντικά αναλώσιµα αγνοώντας 
τις περισσότερες φορές τα κρυφά κόστη που 
σχετίζονται µε την αξιοπιστία, την ποιότητα και την 
απόδοσή τους. 

Τεχνολογία Αναλωσίµων ΟΚΙ
Η ΟΚΙ, µετά από δεκαετίες έρευνας και καινοτοµι-
ών στην τεχνολογία εκτύπωσης LED, έχει σχεδιά-
σει αναλώσιµα που λειτουργούν σε τέλεια αρµο-
νία µε τα εκτυπωτικά µηχανήµατα, προσφέροντας 
εγγυηµένη αξιοπιστία και ποιότητα εκτύπωσης. Η 
τεχνολογία High Definition Color (υλικού και λο-
γισµικού) που χαρακτηρίζει τα εκτυπωτικά της ΟΚΙ 
περιλαµβάνει τις κεφαλές LED µονού περάσµα-
τος, για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης µε λιγότε-
ρες φθορές στις συσκευές, και την πρωτοποριακή 
τεχνολογία κατασκευής αναλωσίµων Microfine 
High Definition Toner για ζωντανές εκτυπώσεις. 

Τα γνήσια αναλώσιµα της ΟΚΙ, διαθέτουν ειδικά 
chip µέσω των οποίων ο χρήστης µπορεί να 
αντλήσει πληροφορίες αναφορικά µε την υπο-
λειπόµενη χωρητικότητά τους και την άµεση 
προµήθεια νέου, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που 
το µηχάνηµα θα µείνει εκτός λειτουργίας. Παράλ-
ληλα, είναι σχεδιασµένα να αντικαθίστανται πολύ 
εύκολα ακολουθώντας βήµα – βήµα  τα «how to 
use» videos που µπορούν να βρουν στο YouTube 
κανάλι της ΟΚΙ µέσω του QR code που υπάρχει 
στις συσευασίες τους.

Η Keypoint Intelligence Buyers Lab (BLI), µια 
ανεξάρτητη εταιρία ερευνητικής ανάλυσης και 

δοκιµών, σύγκρινε τα γνήσια αναλώσιµα ΟΚΙ µε 
προϊόντα τριών τρίτων κατασκευαστών. Τα απο-
τελέσµατα έδειξαν καλύτερες αποδόσεις εκτύπω-
σης, υψηλότερη ποιότητα, σταθερό χρώµα-χωρίς 
διαρροές και πρόκληση φθορών στις συσκευές, 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και περισσότερες 
εκτυπώσεις ανά αναλώσιµο (περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά µε τις δοκιµές της BLI µπορείτε 
να βρείτε στο link https://bit.ly/2DcDr8i), επιβεβαι-
ώνοντας µε αυτό τον τρόπο την αναγκαιότητα αντι-
κατάστασης των αρχικών toner των µηχανηµάτων 
µε γνήσια. 

Υπεροχή των Γνήσιων Αναλωσί-
µων 
Ο βασικότερος λόγος για µια εταιρία να επιλέξει 
τη χρήση µη αυθεντικών αναλωσίµων είναι η χα-
µηλή τιµή κτήσης µε απώτερο στόχο την µείωση 
εκτυπωτικού κόστους. Κατά πόσο όµως επιτυγ-
χάνεται ο στόχος; Έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση 
µη αυθεντικών αναλωσίµων προκαλεί συνήθως 
φθορές µε αποτέλεσµα πρόσθετα κόστη επισκευ-
ής και πιο άµεση αντικατάσταση των συσκευών. 

Η ΟΚΙ χρησιµοποιεί µεθόδους δοκιµών µε έγκριση 
ISO/IEC 19798 και ISO/IΕC 19752 για τον ακριβή 
καθορισµό της δηλωµένη απόδοσης των γνήσιων 
αναλωσίµων. Σίγουρη για τον εξοπλισµό που δια-
θέτει και την µέγιστη αποδοτικότητά τους σε συν-
δυασµό µε την χρήση ΟΚΙ αναλωσίµων, προσφέρει 
3ετή ολοκληρωµένη προστασία µε δήλωση της 
συσκευής εντός 30ηµερών στο www.oki3yw.com. 
Επιπλέον, µε την πιστοποίηση ISO 14001 που 

Τέλος στο ρίσκο 
µε τα Γνήσια Αναλώσιµα ΟΚΙ!

διαθέτουν τα ΟΚΙ αναλώσιµα, συνεισφέρουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς για την 
κατασκευή τους χρησιµοποιούνται υλικά φιλικά 
προς αυτό και χωρίς να είναι επικίνδυνα για την 
υγεία. 

Έλεγχος Γνησιότητας Αναλωσί-
µων OKI
Τα αναλώσιµα της OKI υποβάλλονται σε αυστη-
ρές δοκιµές για να εξασφαλιστεί ότι προσφέρουν 
µέγιστες επιδόσεις, µακροζωία και αποδοτικότητα 
κόστους. Προκειµένου να είναι εύκολος και γρή-
γορος ο έλεγχος γνησιότητας, οι συσκευασίες τους 
διαθέτουν ένα ολόγραµµα στην ετικέτα προστα-
σίας ενώ κάθε αναλώσιµο φέρει έναν µοναδικό 
σειριακό αριθµό. Η ΟΚΙ έχει φτιάξει ένα online ερ-
γαλείο αυθεντικότητας των αναλωσίµων στην σε-
λίδα της (https://bit.ly/2POzRCJ) µέσω του οποίου 
άµεσα ο χρήστης ενηµερώνεται αν το αναλώσιµο 
είναι γνήσιο. 

Μοναδικός Σύµµαχος: Το κανάλι 
Οι δικλείδες ασφαλείας που οι κατασκευαστές 
έχουν προβλέψει για να εξασφαλιστεί η χρήση 
των γνήσιων αναλωσίµων δεν αρκούν. Εξίσου 
σηµαντικός είναι ο ρόλος των συνεργατών του 
καναλιού. Θα πρέπει να ενηµερώνουν υπεύθυνα 
τους τελικούς χρήστες για τις συνέπειες που προ-
κύπτουν από την χρήση των µη γνήσιων αναλω-
σίµων χτίζοντας µια σχέση εµπιστοσύνης. 

Η CPI προσανατολισµένη στις ανάγκες των πελα-
τών έχει δηµιουργήσει το πρόγραµµα Premium 
Net, µέσω του οποίου ο συνεργάτης µπορεί να 
προσφέρει εκτυπωτικό εξοπλισµό σε προνοµιακή 
τιµή, σταθερή τιµή αναλωσίµων και πλήρη τεχνι-
κή κάλυψη για 3 χρόνια.
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CPI A.E.
Ραφαηλίδου 1, 17778, Ταύρος
t: 210-4805800 (833)
f: 210-4805801
www.cpi.gr

Η Οµάδα της ΟΚΙ


