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εντάσσονται και οι εκτυπωτικές συσκευές. Σχετικές 
έρευνες έχουν αποδείξει πως περίπου το 40% του 
προσωπικού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ανα-
λώνουν κοντά στις 2 ώρες σε εβδοµαδιαία βάση για 
εργασίες που σχετίζονται µε τις εκτυπώσεις εν γένει. 
Σε αυτή την κατεύθυνση σηµαντικό ρόλο παίζουν οι 
σύγχρονες Α3 συσκευές εκτύπωσης, οι οποίες αντι-
µετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα και βελτιώνουν την 
παραγωγικότητα των εργαζοµένων της επιχείρησης. 

5. Εκτυπώσεις και δαπάνες υπό έλεγχο
Το να µπορεί να διεκπεραιώσει όλες τις ανάγκες 
εκτύπωσης in-house, θα προσφέρει στην επιχείρη-
ση ακόµα πιο µεγάλο έλεγχο στο πότε και πώς θα 
µπορεί να εκτυπώσει τα έγγραφά της. Δεν χρειάζεται 
να περιµένει ποια projects θα προηγηθούν ή να 
«χωρέσει» στο χρονοδιάγραµµα ενός συνεργάτη 
που ασχολείται µε τις εκτυπώσεις. Το να µπορεί η 

επιχείρηση να εκτυπώνει in-house προσφέρει ακό-
µα περισσότερο έλεγχο, βελτιώνει το cash flow και 
επιτρέπει ακόµα περισσότερη ευελιξία στο χτίσιµο 
του brand της. 
Συγκεκριµένα έχει υπολογιστεί πως εφόσον η ε-
πιχείρηση εκτυπώνει τα δικά της επαγγελµατικού 
επιπέδου έγγραφα Α3 in-house, το κόστος των εκτυ-
πώσεων είναι σαφώς χαµηλότερο ηµερησίως και 
σε αυτό περιλαµβάνεται η συσκευή, τα αναλώσιµα 
και η εγγύησή της. Είναι προφανές πόσο συµφέρον 
είναι αυτό, ιδίως για τη µικροµεσαία επιχείρηση. 

6. Ενισχύοντας το «brand awareness»
Εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη εκτύπωσης 
posters, infographics, αλλά και έγχρωµων πολυσέ-
λιδων παρουσιάσεων, τότε η επιλογή µιας συσκευής 
Α3 αποτελεί µονόδροµο σε σχέση µε τους παρα-
δοσιακούς Α4 εκτυπωτές. Η in-house χρήση Α3 

συσκευών έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα πρόσφατα 
χρόνια και βασικός λόγος είναι η πτώση των τιµών 
και η αξιοπιστία. 
Η κίνηση αυτή θα αποβεί επ’ ωφελεία της επιχείρη-
σης, µιας και όταν οι πελάτες της έρθουν σε επαφή 
µε το εκτυπωµένο υλικό, θα έχουν µια πληρέστερη 
εικόνα σχετικά µε το τι θα πρέπει να περιµένουν από 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Πρόκειται για κάτι 
απολύτως λογικό, δεδοµένου πως η ποιότητα του 
έντυπου υλικού αντιστοιχεί ουσιαστικά στην ποιότητα 
της επιχείρησης, στις υπηρεσίες που προσφέρει και 
στα προϊόντα της. Αυτό σηµαίνει πως το brand θα 
συνεχίσει να πουλά, ακόµα και όταν ο πωλητής έχει 
φύγει από τον χώρο του πελάτη. 

7. Τα πάντα για την ασφάλεια
Η ασφάλεια αποτελούσε και αποτελεί σηµαντικό πα-
ράγοντα ανησυχίας για τις επιχειρήσεις παγκοσµίως, 

H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως επίσηµος 
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 ικανότητα µε βάση τις 
τεχνικές γνώσεις, να καλύπτει όλες τις ανάγκες των 
συνεργατών και τελικών πελατών για εξειδικευµένες 
λύσεις όπως τους Brother Α3 Printers κ.λπ.

Η πρόταση της SiliconBlue για Brother A3 Printers 
έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, στα οποία 
περιλαµβάνονται τα εξής:

1.Νέοι Brother A3 Inkjet Έγχρωµοι Εκτυπωτές 
& Πολυµηχανήµατα, που λανσάρονται στο πλαίσιο 
της νέας στρατηγικής της Brother για ενίσχυση της 
παρουσίας της στις Α3 εκτυπώσεις µε σκοπό:
  •Την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων
  •Τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των A3 
Inkjet Εκτυπωτών & Πολυµηχανηµάτων 
σαν ανταγωνιστικά µηχανήµατα σε σχέση µε 
ακριβές λύσεις φωτοτυπικών, στο πλαίσιο και 
συνδυαστικών λύσεων µε άλλα laser µηχανήµατα 
Brother
  •Τη χρησιµοποίησή τους ως εναλλακτικές λύσεις 
µειωµένου κόστους σε σχέση µε άλλες λύσεις Α3 
laser

  •Τη δυνατότητα χρήσης τους σε MPS λύσεις
  •Τη δυνατότητα ύπαρξης µέχρι και τριών 
ξεχωριστών κασετών τροφοδοσίας σε 
πολυµηχανήµατα αλλά και εκτυπωτές για 
αποδοτικότερη λειτουργία 

2.Ειδικά αναλώσιµα εξοικονόµησης κόστους 
εκτύπωσης έως 45%, τα οποία χρησιµοποιούνται 
από συγκεκριµένα A3 Inkjet Printers µοντέλα και 
δίνουν τη δυνατότητα για σηµαντική εξοικονόµηση 
κόστους εκτύπωσης, ειδικά όταν υπάρχουν οι 
ανάγκες για εκτύπωση µεγάλου αριθµού σελίδων. 

3.Άρτια τεχνική υποστήριξη, από το εξειδικευµένο 
τεχνικό σε υποστήριξη Brother Μηχανών Γραφείου 
της SiliconBlue, που µε την άνω των 15 ετών 
συνεργασία µε την Brother και µε τη συνεχή 
κατάρτιση στα διεθνή κέντρα τεχνικής υποστήριξης 
της Brother στην Ευρώπη, έχει την ικανότητα να 
υποστηρίξει άµεσα και µε προσωπική επαφή, 
τους συνεργάτες της εταιρείας αλλά και τους 
τελικούς πελάτες σε κάθε θέµα τους σχετικά µε 
την αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των 
Μηχανών Brother.

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 τόσο για τους 
συνεργάτες όσο και για τους τελικούς πελάτες, 
µε στόχο να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή στο 
χώρο της εκτύπωσης.

Αντιπροσωπευτικό µηχάνηµα των νέων Brother Α3 
έγχρωµων Inkjet εκτυπωτών και πολυµηχανηµάτων είναι το 
MFC-J 6947 DW, ένα έγχρωµο Α3 πολυµηχάνηµα 4 σε 1 µε 3 
κασέτες τροφοδοσίας και δυνατότητα να χρησιµοποιεί ειδικά 
αναλώσιµα εξοικονόµησης κόστους εκτύπωσης έως 45%.

BROTHER: Νέοι Α3 Inkjet Εκτυπωτές για 
ανταγωνιστική εκτύπωση από τη SiliconBlue 

Άρθρο του Λουκά Μενελάου
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παράλληλα την ασφάλεια των εγγράφων τους, οι 
επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και συχνότερα σε 
υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed 
Print Services-MPS). Έτσι καταλήγουν σε έναν προ-
µηθευτή που αναλαµβάνει να βελτιστοποιήσει την 
εκτυπωτική διαδικασία, µειώνοντας τον συνολικό 
αριθµό συσκευών και προτείνοντας µεγαλύτερες Α3 
συσκευές που καλύπτουν τις εκτυπωτικές ανάγκες 
του πελάτη. Επιπλέον, αναλαµβάνουν την εύρυθµη 
λειτουργία του εξοπλισµού, συµβάλλοντας έτσι στη 
µείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, 
αφού δε δεσµεύονται πόροι όπως προσωπικό από 
το τεχνικό τµήµα για τη συντήρηση, ή από το τµήµα 
αγορών για την έρευνα και αγορά αναλωσίµων. 

Sharp MX-Series
Η Sharp, απαντώντας στις τάσεις αυτές, δηµιούργη-
σε τη νέα ενιαία σειρά έγχρωµων και ασπρόµαυρων 
συσκευών MX-series, µε ταχύτητα εκτύπωσης από 
26 µέχρι 60 σελίδες το λεπτό, βασισµένες σε κοινή 
πλατφόρµα, ενιαίο περιβάλλον εργασίας (µε easy 
mode για εύκολη πρόσβαση σε συχνές εργασίες), 
κοινά παρελκόµενα (κασέτες χαρτιού, fax, επιλογές 
φινιρίσµατος, κ.λπ) και αναλώσιµα για όλα τα µοντέ-
λα, επιτρέποντας στον πελάτη να επιλέξει το Α3 πο-
λυµηχάνηµα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Η βασική σειρά της Sharp προσφέρει ό,τι χρειάζεται 
µια επιχείρηση για τις καθηµερινές της εργασίες, έ-
χοντας παράλληλα δυνατότητα αναβάθµισης καθώς 
η επιχείρηση µεγαλώνει, ενώ η πιο προηγµένη σει-
ρά προσφέρει µεγαλύτερες δυνατότητες συνδεσιµό-
τητας και ευελιξίας, όπως σαρωτή µονού περάσµα-
τος, Wi-Fi, σύνδεση µε cloud, OCR και ανιχνευτή 
κίνησης που «ξυπνάει» τη συσκευή όταν ο χρήστης 
πλησιάζει, εκµηδενίζοντας το χρόνο προθέρµανσης. 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και 
περισσότερο στη λύση του Α3 εκτυπωτικού εξο-
πλισµού. Σύµφωνα µε στοιχεία της IDC, οι Α3 laser 
συσκευές που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγο-
ρά το 2017 αντιστοιχούσαν στο 9% των συνολικών 
εκτυπωτικών συσκευών που πωλήθηκαν την ίδια 
χρονιά, σηµειώνοντας αύξηση 10% από το αντίστοι-
χο διάστηµα του 2016. 
Σηµαντικός λόγος για την επιλογή µιας Α3 laser 
συσκευής είναι οι επαγγελµατικές δυνατότητες 
εκτύπωσης. Η µορφή που θα παρουσιαστεί ένα 
έγγραφο είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το αν 
τελικά θα ξεχωρίσει. Η in-house εκτύπωση κερ-
δίζει συνεχώς έδαφος, αφού πλέον επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως µεγέθους, επιλέγουν να εκτυπώνουν 
εσωτερικά το διαφηµιστικό τους υλικό, γλιτώνοντας 
την ίδια στιγµή χρόνο αναµονής και τα κόστη τυπο-
γραφείου. 
Οι Α3 laser συσκευές παρέχουν δυνατότητες 
εξατοµικευµένων λειτουργιών ανάλογα µε τις ανά-
γκες του χρήστη, όπως για παράδειγµα fax, Wi-Fi, 
φινίρισµα/συρραφή κ.ά. Παράλληλα οι έγχρωµες 
συσκευές επικρατούν ολοένα και περισσότερο (κα-
τά την IDC έως το 2020 το 85% των Α3 εκτυπωτών 
στην Ευρώπη θα είναι έγχρωµοι), καθώς προσφέ-
ρουν πιο επαγγελµατική ποιότητα εκτύπωσης, µε 
όλο και χαµηλότερο κόστος χρήσης.

Σύµφωνα µε την Infotrends, σχεδόν 75% των Α3 
συσκευών στην Ευρώπη πωλούνται µε υπηρεσία 
συµβολαίου συντήρησης που περιλαµβάνει ερ-
γασία, αναλώσιµα και ανταλλακτικά. Εποµένως ο 
πελάτης κοστολογείται ρεαλιστικά βάσει των πραγ-
µατικών του εκτυπώσεων, ενώ αποφεύγει και όλο 
το άγχος για την έγκαιρη αναζήτηση και προµήθεια 
αναλωσίµων, αφού αυτά του αποστέλλονται προτού 
εξαντληθούν. Βέβαια, ακόµα κι αν προσφερθούν 
χωρίς συµβόλαιο, οι Α3 συσκευές διαχειρίζονται 
εκ των πραγµάτων µεγαλύτερο όγκο εκτυπώσεων 
και έχουν σηµαντικά µεγαλύτερες διάρκειες ανα-
λωσίµων από τις αντίστοιχες Α4. Συνεπώς, µια επι-
χείρηση που θα επιλέξει Α3 συσκευή, θα ξοδέψει 
αρχικώς περισσότερα χρήµατα για την αγορά του 
εξοπλισµού, αλλά θα έχει σηµαντική οικονοµία στη 
χρήση, σε σχέση µε τις Α4 συσκευές.
Προκειµένου να εξορθολογήσουν περαιτέρω την 
εκτυπωτική τους διαδικασία, µειώνοντας τα εκτυ-
πωτικά τους κόστη,  αυξάνοντας την αποτελεσµα-
τικότητα και παραγωγικότητά τους και ενισχύοντας 

Η επιχείρηση που ζητά να παράγει τα έντυπά της in-house µε επαγγελµατική ποιότητα, δυνατότητα εκτύπωσης 
σε υλικά µέχρι 300 γραµµάρια, ευελιξία φινιρίσµατος από απλή συρραφή χωρίς συρραπτικό, µέχρι δηµιουργία 
εντυπωσιακών booklets, και εξαιρετική απόδοση χρωµάτων µε πολύ ανταγωνιστικό κόστος έγχρωµης εκτύ-

πωσης, θα αναγνωρίσει στις νέες συσκευές της Sharp την πιο συµφέρουσα επιλογή.

«Ανεβείτε κατηγορία» στην 
επαγγελµατική εκτύπωση!

Όλα τα µοντέλα έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης 
από- και σάρωσης σε- USB, ακόµα και αρχείων 
MS Office. Επιπλέον διαθέτουν λειτουργία «print 
release», δηλαδή δυνατότητα για τους χρήστες να 
ταυτοποιηθούν σε οποιαδήποτε Sharp συσκευή 
(ιδίου τύπου) στο δίκτυο και να παραλάβουν την 
εκτύπωσή τους, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις 
και διασφαλίζοντας την εµπιστευτικότητα των 
εγγράφων, αφού η εργασία δεν εκτυπώνεται προ-
τού ταυτοποιηθεί ο χρήστης στο µηχάνηµα. 
Η Sharp προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα 
διαχείρισης εκτυπώσεων µε το πρόγραµµα Job 
Accounting, που επιτρέπει την ταυτοποίηση των 
χρηστών µέσω pin ή κάρτας, την παρακολούθηση 
των εκτυπώσεων µέσω αναφορών και τη βελτι-
στοποίηση της εκτυπωτικής διαδικασίας µε στόχο 
τη µείωση του κόστους.

Στη CPI έχουµε πάντα ως βασικό γνώµονα 
λειτουργίας τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελα-
τών µας. Γι’ αυτό, ως επίσηµος διανοµέας των 
εκτυπωτικών λύσεων της Sharp στην Ελλάδα, 
προσφέρουµε ένα πλήρες portfolio συσκευών µε 
δυνατότητα υπηρεσίας συµβολαίου συντήρησης, 
µέσα από το δίκτυο εξειδικευµένων συνεργατών 
που διαθέτουµε πανελλαδικά.
Είτε οι εκτυπωτικές ανάγκες της επιχείρησης 
είναι µικρές, είτε υπάρχει παραγωγή µεγάλου 
όγκου εγγράφων, µπορούµε να σας κάνουµε µία 
πρόταση ειδικά σχεδιασµένη για τις δικές σας 
ανάγκες. Αφού εντοπίσουµε τα σηµεία εκείνα 
που χρήζουν βελτιστοποίησης, κάνουµε οµαλά 
τη µετάβασή σας σε νέο εξοπλισµό, µεθόδους και 
διεργασίες, που θα επιτρέπουν την ασφαλή εκτύ-
πωση, την αποτύπωση του κόστους χρήσης και 
την εξοικονόµηση χρηµάτων, µε την παράλληλα 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων της 
επιχείρησης. 
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