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HP A3 Business Printing: Ασφάλεια και SaaS

Άρθρο εκ µέρους της HP

καθώς και προτεραιότητά τους σε µια εποχή που οι 
κυβερνο-επιθέσεις έχουν ανησυχητικά αυξηθεί. Το 
πρόβληµα στην περίπτωση αυτή δεν εστιάζεται απο-
κλειστικά στην απώλεια των πολύτιµων δεδοµένων 
και πληροφοριών της επιχείρησης, αλλά εξίσου ση-
µαντικό, και της αξιοπιστίας της, κάτι που µπορεί να 
έχει µακροπρόθεσµα αρνητικά αποτελέσµατα. 
Η λογική είναι απλή: Υπάρχει µεγάλος αριθµός εγ-
γράφων που περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα τόσο 
οικονοµικής και νοµικής όσο και προσωπικής φύ-
σης, τα οποία εκτυπώνονται στον εργασιακό χώρο. 
Η ασφάλεια των δεδοµένων που έχουν αποθηκευτεί 
ή εκτυπωθεί σε µια συσκευή Α3 ή όποια άλλη, α-
ποτελεί προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις που 
ο κλάδος δραστηριοποίησής τους έχει να κάνει µε 
πάσης φύσης ευαίσθητες πληροφορίες. 
Το θετικό είναι πως οι σύγχρονες Α3 συσκευές 
διαθέτουν µεγάλη ποικιλία από χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, τα οποία µάλιστα έχουν ελεχθεί από ανε-
ξάρτητους οργανισµούς ασφαλείας. Συγκεκριµένα, 
υπάρχουν features ασφαλείας όπως η κρυπτογρά-
φηση δίσκων και το image overwriting, ειδικά σχε-
διασµένα για την προστασία των αποθηκευµένων 
δεδοµένων στον σκληρό δίσκο της συσκευής. Με 
τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται πως τα ευαίσθητα 
έγγραφα θα προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµέ-
νους χρήστες, τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης. 

8. Οι χρήστες προτιµούν Α3
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν δηµοσιευτεί, οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις φαίνονται στους πελάτες 
τους κατά 13% περισσότερο επαγγελµατικές, 21% 
περισσότερο επιτυχηµένες και 12% µεγαλύτερες 
όταν χρησιµοποιούν Α3 εκτυπώσεις, σε σχέση µε 
τους παραδοσιακούς Α4. Επιπρόσθετα, οι πελάτες 
είναι πιθανότερο κατά 18% να αγοράσουν προϊόντα 
και υπηρεσίες από κάποια επιχείρηση που χρησι-
µοποιεί Α3 εκτυπώσιµα υλικά, σε σύγκριση µε τα 
Α4. 

9. Φιλικοί προς το περιβάλλον
Οι περισσότερες συσκευές Α3 περιλαµβάνουν 
µια λειτουργία «toner save mode», η οποία δια-
θέτει ρυθµίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες 
να διαχειριστούν τη χρήση του toner επιλέγοντας 

Ο κλάδος του printing, όπως και εκείνος 
των Α3 εκτυπώσεων, έχει περάσει 
από αρκετές αλλαγές πρόσφατα και 
αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω μέσα 

στα επόμενα χρόνια. 

τη λειτουργία που καλύπτει καλύτερα τις εκτυ-
πωτικές τους ανάγκες. Για παράδειγµα, εφόσον 
η επιχείρηση εκτυπώνει έγγραφα τα οποία δεν 
απαιτούν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής του «light» ή του «lightest» 
για την εξοικονόµηση toner. Επιπρόσθετα αυτών, ο 
συνδυασµός µε κάποιο eco-toner σηµαίνει ακόµα 
χαµηλότερο κόστος λειτουργίας για τη επιχείρηση, 
αλλά και ακόµα πιο… πράσινο πλανήτη για όλους 
τους υπόλοιπους. 

Ποιοι κλάδοι επωφελούνται από το 
Α3 printing
Αρχιτεκτονική, σχεδιασµός 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλα τα 
στάδια του στεγαστικού κλάδου, από τον εσωτερι-
κό σχεδιασµό και τα ηλεκτρικά, ως τους µηχανι-

Η HP διαθέτει την πιο ευρεία γκάµα A3 business 
εκτυπωτών και MFPs που καλύπτουν κάθε ανάγκη, 
ενώ το ανανεωµένο portfolio της HP αλλάζει το τοπίο 
και στο χώρο των copiers. 

Ο εκτυπωτικός στόλος κάθε σύγχρονης επιχείρησης 
θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο βασικά 
στοιχεία: να αυξάνει την παραγωγικότητα και να 
είναι ασφαλής. Το δεύτερο συχνά παραβλέπεται 
από τις επιχειρήσεις, αφήνοντας τους εκτυπωτές 
απροστάτευτους και τα ευαίσθητα δεδοµένα 
εκτεθειµένα. Μάλιστα, ειδικά τώρα µε τον νέο γενικό 
κανονισµό προστασίας προσωπικών δεδοµένων 
(GDPR), οι επιχειρήσεις έχουν έναν λόγο παραπάνω 
για να επενδύσουν σε εκτυπωτικές συσκευές που 
θα προστατεύουν το εταιρικό δίκτυο από επιθέσεις 
και κατ’ επέκταση από απώλεια δεδοµένων. 
Σχετική έρευνα της IDC υπογραµµίζει τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των επαγγελµατικών δικτυακών 
εκτυπωτών και πώς η κατάσταση αυτή επηρεάζει 
την συµµόρφωση µε κανονισµούς όπως ο GDPR 
(The GDPR Blind Spot: Why Printers Represent a 
Weakness in Compliance, Νοέµβριος 2017). 

HP A3 Printers: Οι ασφαλέστεροι του κόσµου
Οι business εκτυπωτές της HP είναι οι ασφαλέστεροι 
του κόσµου, προστατεύοντας και τον εαυτό τους 

και τα δεδοµένα που διακινούν εντός ή εκτός του 
εταιρικού δικτύου. Μην ξεχνάµε ότι λόγω της ευρείας 
χρήσης τεχνολογιών όπως το cloud και το mobile 
printing, ένας εκτυπωτής είναι πλέον ένα endpoint 
και ως τέτοιο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις µε ολέθρια 
αποτελέσµατα.
Όλοι οι εκτυπωτές της HP κρυπτογραφούν τα 
δεδοµένα που βρίσκονται στους σκληρούς 
δίσκους, διαθέτουν προστασία από επιθέσεις, 
εντοπίζοντας αυτόµατα κάθε ασυνήθιστη 
δραστηριότητα, αναχαιτίζοντας αυτόµατα τις απειλές. 
Επιπλέον, υποστηρίζουν προηγµένες τεχνολογίες 
ταυτοποίησης αποτρέποντας τις ξεχασµένες ή τις µη 
εξουσιοδοτηµένες εκτυπώσεις. Τέλος, προστατεύουν 
και τους εαυτούς τους, ελέγχοντας την ακεραιότητα 
του firmware επαναφέροντάς το σε προηγούµενη 
ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση επίθεσης. 

HP JetAdvantage On Demand
Η HP διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων 
εκτύπωσης και διαχείρισης workflow υπό τη µορφή 
SaaS (Software as a Service). Το JetAdvantage On 
Demand αποτελεί ένα ενιαίο online «κατάστηµα» στο 
οποίο µπορείτε να βρείτε εφαρµογές της HP και των 
συνεργατών της για να αυξήσετε την παραγωγικότητα 
του εκτυπωτικού σας περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρµα SaaS της 

βιοµηχανίας που επιτρέπει απλή και οικονοµικά 
αποδοτική διαχείριση, τόσο των εφαρµογών όσο 
και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτές. Αντίθετα 
µε τις on-premises λύσεις, δεν υπάρχει ανάγκη για 
εγκατάσταση σε servers, διαχείριση εκδόσεων και 
αναβαθµίσεις λογισµικού. 
Η δικτυακή πύλη HP JetAdvantage On Demand 
-η οποία θα γίνει διαθέσιµη στην Ελλάδα µετά τον 
Φεβρουάριο 2019- προσφέρει λύσεις βασισµένες σε 
cloud που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτυπώνουν 
από υπολογιστές και κινητές συσκευές και να 
αποθηκεύουν τα δεδοµένα εκτύπωσης µε ασφάλεια, 
µέχρι να πιστοποιηθεί η συσκευή 
και να εκδοθούν εργασίες 
εκτύπωσης - όλα χωρίς την 
ταλαιπωρία της ανάπτυξης 
ξεχωριστών εφαρµογών και 
εγκατάσταση λογισµικού σε
 υπολογιστές και servers. 

Το HP JetAdvantage On Demand 
βοηθά τις επιχειρήσεις να αυτοµατοποιήσουν τις 
επαγγελµατικές τους διεργασίες και να αποκτήσουν 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα βελτιώνοντας την 
κερδοφορία τους.
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Κατά τη γνώµη µου, τα πλεονεκτήµατα ενός A3 
εκτυπωτή σε σχέση µε έναν Α4 δεν είναι καθό-
λου προφανή… Προφανές είναι µόνο το αρχικό 
κόστος κτήσης και το µέγεθος του χαρτιού. Αυτά 
που «κρύβονται από πίσω» είναι πολύ περισσότε-
ρα. Είναι σαν την κορυφή ενός παγόβουνου. Αυτή 
είναι η άποψή µου και την εξηγώ ακολούθως:

Μεγαλύτερη οικονοµία
Να ξεκινήσουµε από αυτό που ενδιαφέρει τους 
περισσότερους που αποφασίζουν ή επηρεάζουν 
στην προµήθεια ενός επαγγελµατικού εκτυπωτι-
κού µηχανήµατος: Το µεγαλύτερο µέγεθος δε ση-
µαίνει απαραίτητα µεγαλύτερο κόστος συνολικά 
για µια πιο µακρά περίοδο χρήσης. 
Αναλογιστήκατε ποτέ γιατί οι επαγγελµατίες του 
είδους χρησιµοποιούν µεγάλα µηχανήµατα Α3 
και όχι Α4; Για να το εξηγήσουµε στην πράξη, οι 
επαγγελµατίες του χώρου, δηλαδή οι επιχειρή-
σεις που βγάζουν χρήµατα από την παραγωγή 
µαζικών εκτυπώσεων ή ακόµα και από τις κα-
θηµερινές φωτοτυπίες, παρόλο που τυπώνουν 
το 70-90% του όγκου τους σε Α4 διάσταση, δεν 
χρησιµοποιούν µικρά µηχανήµατα Α4, αλλά µη-
χανήµατα Α3. Ο λόγος είναι προφανής για τους ει-
δικούς αλλά όχι για τον τελικό πελάτη και έχει να 
κάνει µε το κόστος χρήσης που θα προκύψει σε 
µια µέση ή µακρά περίοδο σε σχέση µε τη µηνιαία 
παραγωγή εκτυπώσεων. Το κόστος χρήσης ή το 
κόστος ανά σελίδα είναι αντιστρόφως ανάλογο σε 
σχέση µε το µέγεθος ενός µηχανήµατος (δηλαδή 
σε σχέση µε το κόστος κτήσης), που πρακτικά 
σηµαίνει ότι όσο πιο µεγάλο είναι ένα µηχάνηµα, 
τόσο µικρότερο είναι το κόστος χρήσης του. Κα-
τά συνέπεια, η αρχική επένδυση σε ένα µεγάλο 
µηχάνηµα έχει πολύ γρηγορότερο ROI και η από-
σβεση της αρχικής κτήσης µπορεί να ολοκληρω-
θεί ακόµα και µέσα σε λίγους µήνες αν η µηνιαία 
παραγωγή σε σελίδες είναι πραγµατικά µεγάλη!
Αντίστοιχα και όταν µιλάµε για εταιρικό περι-
βάλλον, είτε αυτό έχει να κάνει µε corporate 
business είτε µε SMB, οι αποφάσεις για µια 
ανάλογη προµήθεια µηχανηµάτων Α3 συνήθως 
έχουν να κάνουν µε ένα διευρυµένο οικονοµικό 
πλάνο, και έτσι οι οικονοµίες κλίµακας που προ-
κύπτουν µε βάση το κόστος χρήσης είναι ακόµα 
µεγαλύτερες.

Προβολή, παραγωγικότητα και ασφάλεια
Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον ζητείται 
καθηµερινά να εκτυπώνονται µια σειρά από εσω-
τερικά έγγραφα, εύκολα, γρήγορα και µε ασφά-

Βασίλης Παρασκευόπουλος, 
KYOCERA Sales Manager

Τα πλεονεκτήµατα ενός A3 εκτυπωτή 
σε σχέση µε έναν Α4 είναι προφανή;

στα, το maintenance kit µπορεί να φτάσει ακόµη 
και τις 1.200.000 σελίδες (κάτι που ενδεχοµένως 
υπερκαλύπτει ακόµη και την αρχική διάρκεια 
ενός συµβολαίου MPS), γεγονός που µεταφρά-
ζεται σε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος χρήσης για τον 
τελικό πελάτη ή συνεργάτη.

TASKalfa MFP Series – Σύγχρονη απόδοση
Η βραβευµένη σειρά TASKalfa των έγχρωµων 
και µονόχρωµων πολύ-λειτουργικών µηχα-
νηµάτων, είναι το αποκορύφωµα εκτύπωσης 
εγγράφων, διότι κάθε κρίσιµη επιχειρηµατική 
εργασία παρέχεται απρόσκοπτα µε αξεπέραστη 
απόδοση και ανώτερη ποιότητα εικόνας. Με 
τη standard Hypass πλατφόρµα επικοινωνίας, 
τα πολυµηχανήµατα TASKalfa της Kyocera 
προσφέρουν εξαιρετική απόδοση σε εφαρµο-
γές cloud αλλά και mobile για iOS & Android, 
AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google 
cloud print. Σε επίπεδα σάρωσης πέρα από 
τα παραδοσιακά Scan to e-mail, Scan to FTP, 
Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, 
Network TWAI και WSD scan, τα µηχανήµατα 
ενσωµατώνουν λύσεις ακόµη και στα πιο πο-
λύπλοκα επίπεδα αναγνώρισης πρωτοτύπου σε 
κείµενα ή φωτογραφίες ενώ µπορούν να διαχει-
ριστούν προηγµένες ανάγκες για OCR σε µια σει-
ρά αρχείων: PDF (high compressive, encrypted, 
PDF/A), Searchable PDF, ελαχιστοποιώντας το 
συνολικό κόστος διαχείρισης σε ένα επιχειρηµα-
τικό περιβάλλον, µετατρέποντας τις καθηµερινές 
πολύπλοκες εργασίες ροής εγγράφων σε απλές 
διαδικασίες.
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λεια. Τα features ενός επαγγελµατικού εκτυπωτή 
Α3 είναι συνήθως περισσότερα από αυτά ενός 
αντίστοιχου Α4.
Μνήµη και σκληρός δίσκος που βοηθούν στην τα-
χύτητα επεξεργασίας ενός «µεγάλου» ή ιδιαίτερου 
αρχείου προς εκτύπωση ή i-option και mobile 
εφαρµογές, µπορούν να επηρεάσουν στην αρχική 
επιλογή για την προµήθεια ενός µηχανήµατος. 
Από την άλλη, υπάρχουν επιχειρήσεις που βασί-
ζονται πολύ στο printing για την προβολή και την 
εσωτερική επικοινωνία τους. Για παράδειγµα µε 
έναν Α3 εκτυπωτή µπορεί κανείς να εκτυπώσει 
φυλλάδια, posters, banners και µια σειρά άλλων 
διαφηµιστικών εντύπων in-house. Η δυνατότητα 
εκτύπωσης όλων των εντύπων επικοινωνίας και 
προώθησης µιας επιχείρησης in-house αυξάνει 
την παραγωγικότητα και µειώνει τα κόστη, ενώ η 
επιχείρηση έχει τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά 
την ποιότητα, τον όγκο και την ασφάλεια του πε-
ριεχοµένου, χωρίς να εξαρτάται από outsourcing 
παράγοντες και κρυφά κόστη διαφήµισης, αποθή-
κευσης και διανοµής.

Οι λύσεις Α3 της Kyocera
Οι εξειδικευµένες σειρές TASKalfa της Kyocera 
µπορούν να αξιοποιηθούν σε µικρά ή µεγάλα 
έργα MPS, αφού η γκάµα των προϊόντων της 
κλιµακώνεται από πολύ µικρά σε ταχύτητα A3, 
σε µηχανήµατα πολύ µεγάλης απόδοσης και 
παραγωγής Α3, σε επίπεδο που ο ανταγωνισµός 
συνήθως δεν έχει αντίστοιχη πρόταση. Η σειρά 
TASKalfa της Kyocera είναι εξαιρετικής ποιότη-
τας, εύχρηστη µε φιλικό και µεγάλο για τον χρή-
στη touch panel και µε µηδενικές βλάβες. Μάλι-


