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τους τοµείς, όντας εξαιρετικά αποτελεσµατικοί. Οι 
σύγχρονες Α3 συσκευές διαθέτουν ευχέρεια εκτύ-
πωσης µεγαλύτερων αρχείων, αλλά και δυνατότητα 
εκτύπωσης, αποστολής fax, σκαναρίσµατος και 
αντιγραφής εγγράφων από το ίδιο µηχάνηµα. Τέλος, 
όσον αφορά την ποιότητα, σε κάποιες συσκευές 
µπορεί να φτάσει ακόµα και τα 4800x2400dpi, τα 
οποίο συνεπάγεται υψηλότατης ποιότητας εκτυπώ-
σεις αλλά και εντυπωσιακές λεπτοµέρειες. 

3. Ευχρηστία 
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική παράµετρο, ιδί-
ως για ένα σύγχρονο εργατικό δυναµικό που έχει 
συνηθίσει σε ένα βολικό περιβάλλον εργασίας στις 
προσωπικές του συσκευές και το ίδιο αναµένει και 
στις επαγγελµατικού τύπου συσκευές που το πλαι-
σιώνουν στον χώρο εργασίας του. Στη λογική αυτή, 
οι σύγχρονες συσκευές Α3 διαθέτουν εύχρηστες 
οθόνες αφής, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη 

ρύθµιση των παραµέτρων των εκτυπωτών ή των ε-
πιλογών σύνδεσής τους. Από την άλλη πλευρά, µιας 
και οι εκτυπωτικές συσκευές δεν χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά από νεαρά άτοµα, αλλά και από µεγα-
λύτερης ηλικίας εργαζοµένους, οι οθόνες αφής και 
γενικά το εύχρηστο interface θα συνεισφέρει σηµα-
ντικά στην παραγωγικότητά τους. 

4. Παραγωγικότητα
Μέχρι πρότινος, και ιδίως στην ελληνική πραγµα-
τικότητα, ο εργαζόµενος συνήθως έπρεπε να προ-
σαρµοστεί στα δεδοµένα της επιχείρησης όπως την 
έβρισκε κατά την πρόσληψή του. Τα δεδοµένα αυτά 
έχουν όµως αλλάξει, καθώς βρισκόµαστε στην επο-
χή του LinkedIn που έχει φέρει στο προσκήνιο νέες 
ανάγκες και σύγχρονα ταλέντα. Με τη σειρά, του 
αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη προσαρµογής του 
εργασιακού χώρου στις ανάγκες του σύγχρονου ερ-
γατικού δυναµικού. Στη λογική αυτή εντάσσεται και 
η αναβάθµιση του hardware, στην οποία προφανώς 

Και αν κάποτε η απόκτηση Α3 εκτυπωτών 
από μια μικρομεσαία επιχείρηση 
μπορεί να θεωρείτο πολυτέλεια, πλέον 
αποτελεί αναγκαιότητα στον χώρο των 

επιχειρήσεων, δεδομένου πως οι συσκευές του είδους 
εξοικονομούν χρήματα και πολύτιμο χρόνο

Η ACI Hellas δραστηριοποιείται από το 2002 µε τη 
διανοµή προϊόντων τεχνολογίας έχοντας συνεργασία 
µε περισσότερους από 50 κατασκευαστές στο χώρο 
της πληροφορικής. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, 
η ACI µπορεί να προσφέρει στους συνεργάτες της 
ένα ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο καινοτόµων 
εκτυπωτικών προϊόντων όπως πολυλειτουργικές 
µηχανές Α3 µε ταχύτητες έως 90 σελίδων ανά λεπτό 
καθώς και δυνατότητες συρραφής, διπλώµατος 
φυλλαδίων καθώς και λύσεων document/print 
management, secure printing, κλπ.

Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται στα τελευταία 
τρίµηνα από εντονότερη στροφή τόσο δηµοσίων 
οργανισµών όσο ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων 
των µεγεθών σε µοντέλα υπηρεσιών διαχείρισης 
εκτυπώσεων (MPS). Από την πλευρά του τελικού 
καταναλωτή, οι λύσεις MPS παρουσιάζουν µοναδικά 
πλεονεκτήµατα όπως: 

  • Έλεγχο του συνολικού κόστος των εκτυπώσεων,
  • Μελέτη και προσαρµογή του αριθµού και του 
τύπου των µηχανών στις ανάγκες του πελάτη,

  • Υποστήριξη mobile/ cloud printing,
  • Αυξηµένη παραγωγικότητα µέσω λύσεων 
λογισµικού που επιτρέπουν λειτουργίες όπως 
secure printing, document workflows, scanning 
automation κ.ά.

Η ACI µέσω των συνεργασιών της µε την HP 
(Samsung Printing), την Kyocera, και τη Xerox 
µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις 
laser µηχανών Α3, αναλωσίµων και λογισµικού. 
Η αυξηµένη διαθεσιµότητα προϊόντων και 
αναλωσίµων, η εξαιρετική συνεργασία µε τους 
κατασκευαστές και η υψηλή τεχνογνωσία της 
εταιρείας, µας έχει αναδείξει σε preferred distributor 
κορυφαίων συνεργατών που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή υπηρεσιών MPS σε τελικούς, από 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέχρι µεγάλους 
οργανισµούς.
Παράλληλα, η αυξηµένη συχνότητα 
κυβερνοεπιθέσεων και η εξάπλωση απειλών µε τη 
µορφή ransomware έχει εδραιώσει την πεποίθηση 
ότι κάθε συσκευή που συνδέεται σε ένα εταιρικό 
δίκτυο και τρέχει κάποιου είδους λειτουργικό 
σύστηµα, όπως είναι οι µηχανές Α3, αποτελεί εν 
δυνάµει στόχο επιθέσεων. Ως εκ τούτου απαιτείται 
µέριµνα από την πλευρά των χρηστών για την 
προστασία αυτών των µηχανών και των δεδοµένων 
τους. 

Η λειτουργία της ασφαλούς εκτύπωσης είναι µια 
απλή και εύκολη λύση προς αυτή την κατεύθυνση 
καθώς περιορίζει την πρόσβαση στις λειτουργίες 
µιας µηχανής Α3 µόνο σε εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες. 

Η υλοποίηση της ασφαλούς εκτύπωσης µπορεί να 
γίνει µε διάφορους τρόπους ανάλογα µε τις ανάγκες 
του τελικού χρήστη για:
  • Ταυτοποίηση των χρηστών µέσω pin, smartcards, 
RF/NFC tags,
  • Κεντρικό έλεγχο,
  • Κρυπτογράφηση των εργασιών εκτύπωσης και 
σάρωσης, 
  • Εξαγωγή αναφορών χρήσης. 

Εδώ η ACI προσφέρει στους συνεργάτες της τις 
λύσεις Samsung Business Core σχεδιασµένες να 
τρέχουν σε µηχανές A3 χωρίς την ανάγκη κεντρικού 
server προσφέροντας έτσι αυξηµένη λειτουργικότητα 
και χαµηλό κόστος . 

Από το 2017 µέχρι σήµερα η ACI Hellas διευρύνει 
διαρκώς το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο στον τοµέα 
των εκτυπωτικών προϊόντων και λύσεων µέσω 
συνεργασιών µε κορυφαίους κατασκευαστές όπως 
Hewlett Packard/Samsung Printing, Xerox, Kyocera, 
Canon, Epson, Lexmark και Brother. 
Αποτελεί εκτίµησή µου ότι η διάδοση των υπηρεσιών 
MPS σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη απαίτηση 
παροχής λύσεων secure print management θα 
οδηγήσουν την εγχώρια αγορά των µηχανών Α3 σε 
ακόµη πιο δυναµική ανάπτυξη στα επόµενα τρίµηνα.

ACI Hellas: O συνεργάτης σας 
για ολοκληρωµένες λύσεις 
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Κατερίνα Μαργαρίτη, 
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H 3η γενιά των εκτυπωτών Canon 
imageRUNNER ADVANCE αποτελεί τη λύση στην 
κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων τόσο για 
ασπρόµαυρη όσο και για έγχρωµη εκτύπωση.
Για την ασπρόµαυρη εκτύπωση διακρίνονται οι 
σειρές imageRUNNER ADVANCE 4500, 6500 και 
8500 Pro, ενώ για υψηλές απαιτήσεις έγχρωµων 
εκτυπώσεων υπάρχουν οι σειρές imageRUNNER 
ADVANCE C3500, C5500 και C7500.

Παραγωγικότητα
Με ταχύτητες που φτάνουν ή και υπερβαίνουν τις 
100 σελίδες Α4 ανά λεπτό σε Α/Μ (IR ADVANCE 
8505 PRO) και τις 70 σελίδες Α4 ανά λεπτό για 
ΕΓΧ (IR ADVANCE C7580i) εκτύπωση, η παρα-
γωγικότητα διασφαλίζεται σε εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο και µάλιστα µε υποστήριξη διαφορετικών 
υλικών εκτύπωσης, ανάλογα µε το είδος της εκά-
στοτε εφαρµογής.
Για περιβάλλοντα στα οποία είναι ζητούµενη η 
παραγωγή εγγράφων και ειδικών εντύπων σε 
µεσαίο αλλά και µεγάλο τιράζ, οι high-end ε-
κτυπωτές υποστηρίζουν διαφορετικές ανάγκες 
παραγωγής (από απλή εκτύπωση έως και εκτυ-
πώσεις πολύ υψηλής ποιότητας για προωθητικές 
ενέργειες), ενώ διαθέτουν επιλογές για επαγγελ-
µατικού επιπέδου βιβλιοδεσία κατά την εκτύπω-
ση προκειµένου να καλυφθούν ειδικά αιτήµατα 
ανάλογα µε την εκάστοτε εργασία. 
Ειδικά για περιβάλλοντα γραφείου, οι εκτυπωτές 
της Canon επιτρέπουν τη γρήγορη ψηφιοποίηση 
µε ταχύτητες σάρωσης έως και 240 IPM, µε ελ-
ληνικό OCR και µετατροπή σε διάφορες µορφές 
αρχείων, συµπεριλαµβανοµένων των Compact 
PDF για βέλτιστη ανταλλαγή αρχείων µε e-mail, 
ή Open Office XML (Word και PowerPoint) για 
περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση των πλη-
ροφοριών.

Ευχρηστία
Σε επίπεδο χειρισµού, η νέα γενιά συσκευών της 
Canon προσφέρει απόλυτη ευχρηστία µέσω από 
high resolution οθόνων αφής και την tablet like 
φιλοσοφία χειρισµού. Στη βασική σύνθεση υπο-
στηρίζεται η ασύρµατη επικοινωνία (προαιρετικά 
Bluetooth, NFC) και η υποστήριξη βιοµηχανικών 
στάνταρ όπως τα Mopria και Apple Airprint για 
την διευκόλυνση του χρήστη στην εκτύπωση από 
φορητές συσκευές, µέσω της ειδικά σχεδιασµέ-

H Canon διαθέτει µια ευρεία γκάµα πολυλειτουργικών εκτυπωτών A3, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους συνερ-
γάτες της να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου εργασίας και να σχεδιάσουν προσαρµοσµένες και 

εξειδικευµένες λύσεις MPS για τις επιχειρήσεις.

νης εφαρµογής «Canon Print Business»,  που δι-
ατίθεται δωρεάν για εγκατάσταση σε λειτουργικά 
συστήµατα Android & Apple και την direct άµεση 
σύζευξη µε την Canon συσκευή µέσω QR code. 

Ευελιξία – προσαρµοστικότητα - διασυνδεσιµότητα
Μέσω του παραµετροποιήσιµου interface της 
συσκευής παρέχεται η δυνατότητα για προσω-
ποποιηµένα user interfaces ανάλογα τον χρήστη 
που κάνει login και τις ανάγκες του.
Ειδικότερα µπορεί να γίνει προσθήκη εικονιδίων 
(apps) τα οποία έχουν σχεδιαστεί να εκτελούν 
συγκεκριµένες εργασίες ανάλογα τις ανάγκες και 
την προσαρµοσµένη λύση που ζητείται, όπως:
  •σάρωση σε cloud υπηρεσίες (π.χ Office365)  
  •document scanning workflows και διασύν-
δεση σε document management ή archiving 
systems (π.χ για τη σάρωση εισερχοµένων τιµο-
λογίων)
  • mobile print υπηρεσίες
  • pop-up κείµενα πληροφοριακού χαρακτήρα 
για την εξυπηρέτηση του χρήστη σύµφωνα µε την 
πολιτική που έχει επιλέξει η εταιρία 

Ασφάλεια
Όσο αναφορά την ασφάλεια των ψηφιακών και 
έντυπων εγγράφων, η Canon διαθέτει πολ-
λαπλές λύσεις που είναι ενσωµατωµένες στις 
συσκευές της (όπως τα λογισµικά «Universal 
Login Manager» και «imageWARE Secure Audit 
Manager Express») και οι οποίες παρέχουν κα-
ταγραφή και έλεγχο χρήσης των συσκευών στα 
έγγραφα που εκτυπώνονται ή σαρώνονται από 
τους χρήστες.
Για περιπτώσεις αυξηµένου πλήθους χρηστών 
ή εταιρικά περιβάλλοντα γενικότερα, ενσωµα-
τώνεται χωρίς πρόσθετο κόστος η πανίσχυρη 
πλατφόρµα UniFLOW της Canon, η οποία είναι 

Yψηλής προστιθέµενης αξίας 
διαχείριση εγγράφων & εκτυπώσεων

πλήρως scalable για την κάλυψη οποιαδήποτε 
ανάγκης ταυτοποίησης χρηστών και ελέγχου 
χρήσης σε διάφορα επίπεδα. Η πλατφόρµα υ-
ποστηρίζει cloud λειτουργία και διαφορετικούς 
κατασκευαστικούς οίκους. 
Φυσικά σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο hardware 
των συσκευών καλύπτονται όλα τα σύγχρονα 
πρότυπα και λειτουργίες προστασίας των δεδο-
µένων, αναφέροντας ενδεικτικά τις λειτουργίες 
ασφαλούς διαγραφής δεδοµένων, µορφοποίησης 
και κρυπτογράφησης σκληρών δίσκων, ειδικών 
chip ασφαλείας για τη διαφύλαξη των συνθηµατι-
κών πρόσβασης και των κλειδιών κρυπτογράφη-
σης, υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας IPsec 
και SMB 3.0, καθώς και Secure Watermark για 
τα διαβαθµισµένα έγγραφα.

Αποµακρυσµένη διαχείριση 
Ο κεντρικός έλεγχος του στόλου εκτύπωσης 
της επιχείρησης διευκολύνεται σε µέγιστο βαθ-
µό από το σύστηµα διαχείρισης «imageWARE 
Management Console» και της Unified Firmware 
Platform  µέσω των οποίων υπάρχει συνολική 
εποπτεία όλων των συσκευών,  παρακολούθηση 
των αναλωσίµων, κατάσταση λειτουργίας, αυτό-
µατη αναβάθµιση του firmware και των πρωτο-
κόλλων λειτουργίας, διαγνωστικά εργαλεία και α-
ποµακρυσµένη διαχείριση από τον administrator.
Αυτές οι πλατφόρµες συντελούν αποφασιστικά 
στην παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας 
του εκτυπωτικού στόλου, στην εξοικονόµηση 
κόστους εκτύπωσης, στην εύκολη προσαρµογή 
σε νέες ανάγκες µε την γρήγορη και άµεση προ-
σθήκη νέου υλικού, αλλά και στη διασφάλιση των 
διακινούµενων δεδοµένων. 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι αντίστοιχα προ-
ηγµένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά περιλαµβά-
νονται και στις Α4 προϊοντικές σειρές της Canon, 
imageRUNNER και i-SENSYS.
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Για οποιαδήποτε πληροφορία για τα προϊόντα και 
τις λύσεις της Canon, µπορεί κανείς να απευ-
θυνθεί στην Canon Ελλάδας, τηλ. 210 745 4651 
ή στο επίσηµο δίκτυο διανοµής επαγγελµατικών 
προϊόντων Canon (Intersys: τηλ: 2109554000/
email: intersys@intersys.gr & InfoQuest: τηλ: 
2119991310/e-mail: cs@info.quest.gr).


