
Η Kyocera, όπως σχεδόν όλες οι εταιρείες που 
ασχολούνται µε τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυ-
πωτικού εξοπλισµού, έχει µια δική της συγκε-
κριµένη ονοµασία και µεθοδολογία για το MPS. 
Η Kyocera το ονοµάζει Managed Document 
Services (MDS) ακριβώς γιατί πια δεν είναι µόνο 
θέµα εκτυπώσεων, αλλά συνολικής διαχείριση 
των εγγράφων µιας επιχείρησης. Το Kyocera 
MDS βελτιστοποιεί το περιβάλλον της συνολικής 
διαχείρισης των εγγράφων µιας επιχείρησης µέ-
σα από πέντε προσεκτικά σχεδιασµένες φάσεις.

Προσαρµοσµένο ώστε να ταιριάζει στο µέγεθος 
και τις µοναδικές απαιτήσεις οποιασδήποτε επι-
χείρησης, η διαδικασία ξεκινά µε τον εντοπισµό 
αδύναµων σηµείων στην τρέχουσα υποδοµή, 
πριν εφαρµόσει απρόσκοπτα λύσεις για τη µείω-
ση του κόστους και τη βελτίωση της τρέχουσας 
απόδοσης.

1. Αξιολόγηση 
Χρησιµοποιώντας σε βάθος αναλύσεις, καθώς 
και συνεντεύξεις και έρευνες, η φάση αξιολόγη-
σής µας επισηµαίνει κάθε περιοχή σπατάλης και 
χαµηλής παραγωγικότητας σε κάθε οργανισµό. 
Το αποτέλεσµα είναι µια ολοκληρωµένη έκθεση 
που δείχνει ακριβώς πού µπορεί να γίνει οικο-
νοµία σε χρήµατα και ποιες διαδικασίες πρέπει 
να βελτιστοποιηθούν. 
Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, αναλύουµε 
τους ακόλουθους ζωτικούς τοµείς:
• Οικονοµία: Κατανόηση πού δαπανώνται χρή-
µατα.
• Συσκευές και αναλώσιµα: Μέτρηση της α-
πόδοσης, της καταλληλότητας και του κόστους 
συντήρησης.
• Ροές εργασίας: Εύρεση τρόπων βελτίωσης 
της παραγωγικότητας µε έξυπνο και ασφαλές 
λογισµικό.
• Έγγραφα: Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότη-
τας και της ασφάλειας στις διαδικασίες εκτύπω-
σης, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανοµής. 

2. Σχεδιασµός 
Στη φάση σχεδιασµού λαµβάνεται υπόψη το µέ-
γεθος, τον προϋπολογισµό, τους στόχους και τις 
απαιτήσεις απόδοσης της επιχείρησης. Η λύση 
που θα προτείνουµε θα είναι κατάλληλη για την 
παροχή του ιδανικού συνδυασµού υλικού, λογι-
σµικού και ανάπτυξης διαδικασιών για τη δηµι-
ουργία της µέγιστης απόδοσης της επένδυσης.

• Σχεδιασµός λύσης: Με ένα ολοκληρωµένο 

Kyocera MDS: Η ολοκληρωµένη πρόταση

µια ολοκληρωµένη φιλοσοφία διαχείρισης της 
παραγωγής είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες 
του εκάστοτε οργανισµού για να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις παραγωγής µέσα στο µοναδικό 
οικονοµικό και οργανωτικό πλαίσιο.
Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν:
• Συµβουλευτική / Πρόταση: Ένα λεπτοµερές 
σχέδιο που περιγράφει πώς µπορείτε να βελτι-
ώσει τις διαδικασίες και να µειώσει το κόστος 
µιας επιχείρησης.
• Εφαρµογή: Η υλοποίηση όλων των συµφω-
νηµένων προτάσεων.
• Εγκατάσταση υλικού (Roll-out): Παράδοση, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων συ-
στηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συστη-
µάτων τρίτων.
• Εγκατάσταση λογισµικού: Εγκατάσταση και 
διαµόρφωση λογισµικού για την κάλυψη των 
απαιτήσεων λογιστικής, διαχείρισης ροής εργα-
σίας και ασφάλειας.
• Υπηρεσίες ανάπτυξης (προσαρµογή): Προ-
σαρµοσµένο υλικό και λογισµικό για την κάλυ-
ψη συγκεκριµένων απαιτήσεων της εταιρείας.
• Εκπαίδευση / Διαχείριση Αλλαγών: Εκ-
παίδευση προσωπικού για την επίτευξη του 
υψηλότερου επιπέδου αποδοτικότητας και 
οικονοµικής αποδοτικότητας κατά τη χρήση του 
νέου λογισµικού.
• Διαχείριση έργου: Διαχείριση της φάσης 
βελτιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
αντιµετώπισης προβληµάτων.

ECOSYS Printer & MFP Series
Οι εκτυπωτές και τα laser πολυµηχανήµατα 
MFP Kyocera Ecosys, προσφέρουν στους χρή-
στες µια λύση εκτύπωσης που ενσωµατώνουν 
εξαρτήµατα µεγάλης διάρκειας ζωής, σε συν-
δυασµό µε χαµηλά κόστη ανά εκτύπωση. Εξα-
λείφοντας την ανάγκη συνεχούς αντικατάστασης 
δαπανηρών εξαρτηµάτων, οι εκτυπωτές Ecosys 
συµβάλλουν στη µείωση των περιβαλλοντικών 
και οικονοµικών αποβλήτων. 
 
TASKalfa MFP Series
Διαθέτοντας µοναδική τεχνολογία Ecosys και 
µε µεγάλη διάρκεια ζωής, τα πολυµηχανήµατα 
TASKalfa της Kyocera προσφέρουν εξαιρετική 
απόδοση, ελαχιστοποιώντας το κόστος και τα 
απόβλητα και βοηθώντας στην ανύψωση της 
παραγωγικότητας του γραφείου, µετατρέποντας 
διάφορες πολύπλοκες εργασίες ροής εγγράφων 
σε απλές διαδικασίες.
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χαρτοφυλάκιο λογισµικού, βελτιώνουµε τις 
ροές εργασίας, τον έλεγχο του συστήµατος, την 
αποδοτικότητα των πόρων και την ασφάλεια 
εγγράφων.
• Σχεδίαση εξοπλισµού και εκτυπωτικού στό-
λου: Με µία από τις ευρύτερες σειρές µηχανών 
και υπηρεσιών γραφείου, αξιολογούµε τα πάντα, 
επιλέγοντας τις πιο κατάλληλες συσκευές για 
τις ανάγκες σας έως την τοποθέτησή τους για τη 
βέλτιστη παραγωγικότητα.
• Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Kyocera 
προσφέρει απλά προγράµµατα χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης - βελτιστοποιώντας τον ισολογισµό σας 
καθώς και τον εξοπλισµό οποιασδήποτε εταιρείας.
 

3. Υλοποίηση 
Η προτεραιότητά µας κατά την εφαρµογή είναι 
να ελαχιστοποιήσουµε τις διαταραχές και τις 
επιπτώσεις στις καθηµερινές διαδικασίες µιας 
επιχείρησης - µειώνοντας το downtime και 
οποιοδήποτε  άλλο ρίσκο. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο η υλοποίηση και το roll out ενός 
έργου, εποπτεύεται από µια επαγγελµατική οµά-
δα διαχείρισης έργου και πραγµατοποιείται από 
τεχνικούς και µηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης. 
• Επαγγελµατική διαχείριση αλλαγών: Αφιερω-
µένη υπηρεσία µε συνεχείς αναφορές προόδου.
• Εγκατάσταση υλικού και λογισµικού: Οµάδα 
εξειδικευµένων µηχανικών και τεχνικών της 
Kyocera.
• Εκπαίδευση: Υποστήριξη προσωπικού και 
γραφείου υποστήριξης για την εξάλειψη σφαλ-
µάτων και διακοπών.
• Ευέλικτος προγραµµατισµός εφοδιαστικής 
αλυσίδας: Εφαρµογή σε συγκεκριµένη ώρα, 
ώρες ή το Σαββατοκύριακο για να ταιριάζει σε 
οποιαδήποτε επιχείρησή.

4. Βελτιστοποίηση 
Με βάση τα δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί, 
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Οι παγκόσµιες δαπάνες για συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης προβλέπεται να φθάσουν τα 35,8 δισ. δολάρια το 2019, µια 
αύξηση της τάξης του 44% σε σχέση µε το ποσό που δαπανήθηκε το 2018. Με τις βιοµηχανίες να επενδύουν επιθετικά 
σε έργα που χρησιµοποιούν δυνατότητες λογισµικού τεχνητής νοηµοσύνης, η IDC στο πρόσφατο Semiannual Artificial 
Intelligence Systems Spending Guide αναφέρει ότι αναµένει τις δαπάνες για τα συστήµατα AI να υπερδιπλασιαστούν 
µέχρι το 2022 αγγίζοντας τα 79,2 δισ. δολάρια. Αυτό µεταφράζεται σε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 38%.

Στα 35,8 δις 
η παγκόσµια δαπάνη AI το 2019

O 
κλάδος της λιανικής θα οδηγήσει τις 
παγκόσµιες δαπάνες συστηµάτων 
AI, όπου οι εταιρείες αναµένεται 
να επενδύσουν $ 5,9 δισ. φέτος σε 
λύσεις όπως οι αυτοµατοποιηµένοι 
αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελα-

τών και οι σύµβουλοι αγορών. Ο χρηµατοπιστωτι-
κός τοµέας θα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη βιοµη-
χανία µε 5,6 δισεκατοµµύρια δολάρια µε λύσεις ΑΙ 
που περιλαµβάνουν αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 
πληροφοριών και πρόληψης απειλών και συστή-
µατα ανάλυσης και έρευνας κατά της απάτης. Οι 
κατασκευές, οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης 
και ο κλάδος της παραγωγής ολοκληρώνουν τις 5 
πρώτες βιοµηχανίες που θα πρωταγωνιστήσουν 
στις δαπάνες συστηµάτων AI για φέτος. 
Οι κλάδοι που θα βιώσουν την ταχύτερη αύξηση 
των δαπανών των συστηµάτων AI κατά την πρόβλε-
ψη 2018-2022 είναι η οµοσπονδιακή / κεντρική κυ-
βέρνηση (44,3% CAGR), οι υπηρεσίες προσωπικών 
και καταναλωτικών υπηρεσιών (43,3% CAGR) και η 
εκπαίδευση (42,9% CAGR).

«Οι σηµαντικότητα των παγκόσµιων δαπανών για 
συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης µπορούν τώρα να 
γίνουν αντιληπτές σε κάθε κλάδο, καθώς οι σχετικές 
πρωτοβουλίες συνεχίζουν να βελτιστοποιούν τις 
λειτουργίες, να µετασχηµατίζουν την εµπειρία των 
πελατών και να δηµιουργούν νέα προϊόντα και υπη-
ρεσίες», ανέφερε η Marianne Daquila, διευθύντρια 
έρευνας, Customer Insights & Analysis στην IDC. 
«Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από συγκεκριµέ-
να case studies, όπως η έξυπνη αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών, οι συµβουλές αγορών και συστάσεις 
προϊόντων, καθώς και η έρευνα στον κλάδο των 
φαρµάκων. Η συνεχιζόµενη πρόοδος των τεχνο-
λογιών που σχετίζονται µε την τεχνητή νοηµοσύνη, 
αναµένεται να οδηγήσει σε διψήφια ετήσια δαπάνη 
κατά την επόµενη δεκαετία».

Οι κλάδοι που 
οδηγούν την «κούρσα» 
Οι περιπτώσεις χρήσεις τεχνολογίας AI, οι οποίες θα 
παρουσιάσουν τις µεγαλύτερες επενδύσεις φέτος, 
είναι αυτοµατοποιηµένοι σύµβουλοι εξυπηρέτησης 
πελατών (4,5 δισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµί-
ως), σύµβουλοι πωλήσεων (2,7 δισεκατοµµύρια δο-

λάρια) και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα πρόληψης 
απειλών (2,7 δισεκατοµµύρια δολάρια). Σε πέντε 
άλλες περιπτώσεις, θα υπάρξουν επίπεδα δαπανών 
άνω των 2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2019: Αυ-
τοµατοποιηµένη προληπτική συντήρηση, συστήµατα 
διάγνωσης και θεραπείας, ανάλυση και έρευνα 
απάτης, έξυπνη διαδικασία αυτοµατοποίησης και 
σύµβουλοι προγραµµάτων.
Ο χώρος του λογισµικού θα αποτελέσει τον µεγαλύ-
τερο τοµέα των δαπανών συστηµάτων AI το 2019 µε 
σχεδόν 13,5 δισεκατοµµύρια δολάρια που θα διοχε-
τευθούν προς εφαρµογές και πλατφόρµες λογισµι-
κού τεχνητής νοηµοσύνης. Οι εφαρµογές AI θα είναι 
η ταχύτερα αναπτυσσόµενη κατηγορία δαπανών AI 
µε πενταετή CAGR 47,3%. Οι δαπάνες στο hardware 
(κυρίως σε servers) θα ανέλθουν στα 12,7 δισ. 
δολάρια φέτος, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να 
αναπτύσσουν την απαραίτητη υποδοµή για την υπο-
στήριξη συστηµάτων AI. Οι εταιρείες θα επενδύσουν 
επίσης σε υπηρεσίες για να βοηθήσουν στην ανά-
πτυξη και εφαρµογή των συστηµάτων AI και των 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών τους, όπως οριζόντια 
εξωτερική ανάθεση επιχειρηµατικών διαδικασιών. 
Μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα της πρόβλε-
ψης της IDC (δηλαδή µέχρι το τέλος του 2022), οι 
δαπάνες για υπηρεσίες που σχετίζονται µε το AI θα 
είναι σχεδόν ίσες µε τις δαπάνες σε hardware.

Πρώτες οι ΗΠΑ µε την Ευρώπη να 
ακολουθεί κατά πόδας
Σε ότι αφορά τη γεωγραφική κατανοµή, οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες θα πραγµατοποιήσουν σχεδόν τα δύο 
τρίτα των παγκόσµιων δαπανών για συστήµατα AI 
µέσα το 2019, υπό την καθοδήγηση των κλάδων της 
λιανικής και του χρηµατοπιστωτικού. Η Δυτική Ευ-
ρώπη θα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη περιοχή, µε 

βασικούς κλάδους τον τραπεζικό, τη λιανική και των 
κατασκευών. Η µεγαλύτερη αύξηση των δαπανών 
σε σχέση µε τις πενταετείς προβλέψεις θα πραγµα-
τοποιηθεί στην Ιαπωνία (58,9% CAGR) και στην Ασία 
/ Ειρηνικό (εξαιρουµένης της Ιαπωνίας και της Κί-
νας) (51,4% CAGR). Η Κίνα θα αντιµετωπίσει επίσης 
ισχυρή αύξηση των δαπανών σε όλη την πρόβλεψη 
(49,6% CAGR).

Εστιάζοντας στην Ευρώπη, η IDC παρατηρεί ότι η 
τεχνητή νοηµοσύνη είναι ένα µεγάλο θέµα στην 
περιοχή αυτή. Τόσο η υιοθεσία της τεχνολογίας όσο 
και οι σχετικές δαπάνες πραγµατοποιούνται πολύ 
γρήγορα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη 
µετακινηθεί από την ερευνητική φάση στο στάδιο 
της εφαρµογής. Άλλωστε, η AI είναι ο «παίκτης» 
που αλλάζει το παιχνίδι σε ένα ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικό περιβάλλον, ειδικά σε όλες τις βιοµηχανίες 
που προσανατολίζονται στον πελάτη όπως η λιανική 
και η χρηµατοδότηση, όπου η τεχνητή νοηµοσύνη 
έχει τη δύναµη να ωθήσει την εµπειρία του πελάτη 
στο επόµενο επίπεδο µε εικονικούς βοηθούς, προ-
τάσεις αγορών ή οπτικές αναζητήσεις. Πολλές µε-
γάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικής (αγαθών 
και υπηρεσιών) έχουν ήδη διαπιστώσει στην πράξη 
τα πλεονεκτήµατα της AI, συµπεριλαµβανοµένων 
αυξηµένων επισκέψεων σε καταστήµατα, υψηλό-
τερων εσόδων, µειωµένου κόστους και πιο ευχά-
ριστων και εξατοµικευµένων ταξιδιών πελατών. Οι 
περιπτώσεις βιοµηχανικής χρήσης της ΑΙ που σχε-
τίζονται µε την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών 
καθίστανται ιδιαίτερα κρίσιµες και η εστίαση πλέον 
µετατοπίζεται στη χρήση της επόµενης γενιάς τεχνη-
τής νοηµοσύνης που θα προσφέρει εξατοµίκευση 
και πρόβλεψη. 
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