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Σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης 
της αγοράς των MPS είναι η ευελιξία, 
η αυξημένη παραγωγικότητα, η 
εξοικονόμηση χρημάτων και πόρων 

που συνεισφέρουν στην αυξημένη ζήτηση για 
υπηρεσίες MPS, καθώς επίσης και η ολοένα και 
πιο αυστηρή νομοθεσία από κυβερνήσεις 
για την εξοικονόμηση χαρτιού και μείωση 
απορρήτων. 
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παράδειγµα, σύµφωνα µε έρευνα της Coherent 
Market Insights τον Ιούλιο 2017, ο αριθµός 
του κυβερνο-εγκλήµατος αυξήθηκε στο 84,1% 
από το 68,8%. Κάποιοι από τους µεγαλύτερους 
οργανισµούς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Εµπορίου και ποικίλες επιχειρήσεις, έχουν επι-
κεντρωθεί στη λήψη των κατάλληλων µέτρων, 
προκειµένου να προστατεύσουν τα σηµαντικά 
δεδοµένα από τις κυβερνο-επιθέσεις. Ως εκ τού-
του, οι αυξηµένες ανησυχίες σχετικά µε τα δεδο-
µένα αναµένεται να αποτελέσουν σηµαντικότατο 
παράγοντας ανάπτυξης για την αγορά των MPS. 
Κατά δεύτερον, η σε «άνθιση» τεχνολογία cloud 
αναµένεται να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα 
αύξησης της ζήτησης για βασισµένη στο cloud 
υλοποίηση των MPS κατά τη διάρκεια της εξε-
ταζόµενης περιόδου. Σύµφωνα µε την ανάλυση 
της CISCO, το 2014 στο cloud είχαν αποθηκευτεί 
5,12ZB, τα οποία θα αυξηθούν στα 8,4ZB ως 

το 2019. Τα οφέλη που σχετίζονται µε το cloud 
όπως η ταχεία πρόσβαση, η ευελιξία και η οικο-
νοµική αποτελεσµατικότητα είναι υπεύθυνα για 
την αυξανόµενη ζήτηση του cloud σε ποικίλες 

κάθετες αγορές όπως η υγεία, τα µέσα ενηµέ-
ρωσης και η ψυχαγωγία, οι τραπεζικές/ χρηµα-
τοπιστωτικές συναλλαγές, η υγεία, οι κατασκευ-
ές, το ΙΤ και οι τηλεπικοινωνίες. 

H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως ε-
πίσηµος αντιπρόσωπος των µηχανών γραφείου 
Brother (www.brother.com) για Ελλάδα και Κύπρο 
από το 2003 έχει την δυνατότητα να καλύπτει, µε 
βάση την πλήρη γκάµα των προϊόντων της Brother 
και τις εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις των 
στελεχών της, όλες τις σύγχρονες ανάγκες των 
συνεργατών και πελατών της για σύγχρονες ολο-
κληρωµένες Managed Print Services (MPS) λύ-
σεις, που να υποστηρίζουν τη µείωση του κόστους 
εκτύπωσης, τη βελτίωση της διαχείρισης των 
εγγράφων και µε γενικότερο στόχο τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό µίας µικρότερης ή µεγαλύτερης 
επιχείρησης.

Η πρόταση της SiliconBlue για σύγχρονες λύσεις 
MPS µε µηχανές Brother έχει τα εξής χαρακτηρι-
στικά:

 1. Μεγάλη γκάµα συσκευών Brother που περι-
λαµβάνει διάφορες κατηγορίες όπως εκτυπωτές, 
πολυµηχανήµατα, σαρωτές κ.ά., ώστε να καλύ-
πτονται συνολικά όλοι οι στόχοι µίας σύγχρονης 
MPS λύσης, όπως η µείωση του κόστους εκτύπω-
σης, η βελτίωση της διαχείρισης των εγγράφων, η 
βελτίωση της προστασίας των δεδοµένων κ.λπ.

 2. Υποστήριξη της µείωσης του κόστους εκτύ-
πωσης µε τις εξής προτάσεις µηχανηµάτων:
  • Laser και inkjet εκτυπωτές και πολυµηχανήµα-

τα Brother, µε δυνατότητα χρήσης ειδικών αναλω-
σίµων εξοικονόµησης κόστους εκτύπωσης έως 
45%, στο πλαίσιο συµβολαίων 
  • Σαρωτές Brother, οι οποίοι διαθέτουν εξειδι-
κευµένο software που τους επιτρέπουν να αρχει-
οθετούν και να οργανώνουν αυτόµατα τα αρχεία 
που σαρώνονται και να µετατρέπουν ψηφιακά αρ-
χεία σε επεξεργάσιµα, µε αποτέλεσµα να µειώνουν 
την ανάγκη για εκτύπωση εγγράφων

 3. Υποστήριξη της προστασίας δεδοµένων και 
των υποχρεώσεων συµµόρφωσης του GDPR, µε 
τις εξής προτάσεις µηχανηµάτων:
  • Εκτυπωτές και πολυµηχανήµατα Brother µε 
δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης µε έλεγχο 
ταυτότητας χρηστών δικτύου και ασφαλή λει-
τουργία κλειδώµατος, καθώς επίσης και εφο-
διασµένα µε NFC Reader. Έτσι, η εκτυπωτικές 

εργασίες πραγµατοποιούνται µε αφάλεια µε χρήση 
κάρτας ή εισαγωγή PIN. 
  • Σαρωτές Brother, οι οποίοι µε τη χρήση εξει-
δικευµένου λογισµικού µπορούν να δηµιουργούν 
κλειδωµένα µε κωδικό αρχεία PDF και να δηµι-
ουργούν αρχεία κρυπτογραφηµένα µε τη χρήση 
Secure File Transfer Protocol (SFTP).

 4. Υποστήριξη MPS λύσεων σε κάθετες αγορές 
και λύσεις (π.χ. wide-format printing κ.α,), όπως 
για παράδειγµα A3 εκτυπωτές και πολυµηχανή-
µατα µε δυνατότητα χρήσης ειδικών αναλωσίµων 
εξοικονόµησης κόστους εκτύπωσης έως 45%, στο 
πλαίσιο συµβολαίων

 5. Προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα 
τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα Brother για 
MPS είναι πιο αποδοτικά ενεργειακά και δίνουν τη 
δυνατότητα χρήσης αναλωσίµων µε µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής, καλύτερη διαχείριση των εγγρά-
φων µε µειωµένη ανάγκη εκτυπώσεων.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευµένες µηχανές 
γραφείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
στον τοµέα της εκτύπωσης και η SiliconBlue, ο 
επίσηµος αντιπρόσωπος σε 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 χώ-
ρο της εκτύπωσης.

Brother: Πλήρης γκάµα µηχανών 
για MPS και ψηφιακό µετασχηµατισµό  

Άρθρο του Νίκου Μπακάλη
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Με σκοπό να επιτευχθεί µέγιστη απόδοση από τις 
επιχειρήσεις, η Epson έχει αναπτύξει κορυφαίες 
τεχνολογίες και συστήµατα που ενσωµατώνει στα 
επαγγελµατικά της προϊόντα, όπως το σύστηµα 
RIPS (Replaceable Ink Pack System) και εξα-
σφαλίζει 4,5 φορές περισσότερες εκτυπώσεις 
µε το ίδιο κόστος. Συγκεκριµένα, οι εκτυπωτές 
µεγάλης χωρητικότητας µελανιών WorkForce Pro 
RIPS, όπως ο προηγµένος C869R A3, εκτός του ότι 
ενισχύουν την παραγωγικότητα, µέσω ταχύτερων 
εκτυπώσεων και λιγότερων παρεµβάσεων, στοι-
χίζουν πολύ λιγότερο από τους εκτυπωτές laser, 
ενώ καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια κατά 96% 
και εξασφαλίζουν έως 99% λιγότερα απορρίµµατα.

Epson WorkForce Enterprise
Όλη η καινοτοµία της τεχνολογίας της Epson, έχει 
ενσωµατωθεί στους επαναστατικούς επαγγελµα-
τικούς εκτυπωτές WorkForce Enterprise. Πρό-
κειται για πρωτοποριακούς, πολυλειτουργικούς 
εκτυπωτές για επιχειρήσεις, που προσφέρουν 
εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε εξαιρετικά 
γρήγορη ταχύτητα 100 ipm, διπλή σάρωση υ-
ψηλής ταχύτητας, έως 1,5 φορές πιο γρήγορη 
έξοδο πρώτης σελίδας και έως 2,5 φορές πιο 
γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης τυπικών εργασιών 
για επαγγελµατική εκτύπωση λίγων σελίδων, σε 
σύγκριση µε άλλους έγχρωµους εκτυπωτές laser 
και αντιγραφικά. Η εντυπωσιακή ταχύτητα σε 
συνδυασµό µε την αξεπέραστη ποιότητα εκτύπω-
σης, που οφείλεται στην προηγµένη τεχνολογία 
PrecisionCore της Epson, εξυπηρετούν ακόµα και 
τους πιο απαιτητικούς επαγγελµατικούς χώρους, 
αφού προσθέτουν διάδραση και αποτελεσµατικό-
τητα.

Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τις επι-
χειρήσεις αποτελεί σίγουρα το κόστος της εκτύπω-
σης. Η Epson δίνει την απάντηση κυρίως µε τους 
εκτυπωτές WorkForce Enterprise, αφού µπορούν 
να πραγµατοποιούν έως 100.000 ασπρόµαυρες ή 
50.000 έγχρωµες εκτυπώσεις, χωρίς να χρεια-
στεί αναπλήρωση µελανιού. Επιπλέον, µε πολύ 

Σε όλους τους κλάδους, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους να ελέγξουν τα κόστη των εκτυπώσεων τους, να 
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και να ενσωµατώσουν τις διάφορες συσκευές τους, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη 

ροή εργασιών, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι καινοτόµες επαγγελµατικές λύσεις 
εκτύπωσης, τα λογισµικά της Epson, αλλά και τα προγράµµατα Managed Print Services µπορούν να βοηθήσουν 

σηµαντικά σε οποιαδήποτε ανάγκη, κάνοντας την κάθε επιχείρηση να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά και αποδοτικά, 
χωρίς κρυφές χρεώσεις και ανεπιθύµητα έξοδα. 

λιγότερα εξαρτήµατα σε σύγκριση µε αντίστοιχους 
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές laser, οι εκτυπωτές 
WorkForce Enterprise παρέχουν υψηλότερη αξι-
οπιστία και σηµαντικά αυξηµένη περίοδο οµαλής 
λειτουργίας, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις απλές 
λειτουργίες, την τεχνολογία ανέπαφης εκτύπωσης 
και µια ψυχρή διαδικασία που δεν χρησιµοποιεί 
θερµότητα, µε γρήγορη έναρξη εκτύπωσης χωρίς 
ανάγκη για προθέρµανση.

Συνοδευτικό λογισµικό για µέγιστη 
αξιοποίηση του hardware
Όλοι οι επαγγελµατικοί εκτυπωτές WorkForce δι-
ατίθενται µε 3 δωρεάν λογισµικά: τα Epson Print 
Admin (EPA) και Epson Device Admin για καλύ-
τερο έλεγχο του εκτυπωτικού στόλου και συµµόρ-
φωση ανά προφίλ χρήστη, αλλά και το Document 
Capture Pro για αυτόµατη αρχειοθέτηση. 

Οι εκτυπωτές και τα MFPs έχουν εξελιχθεί σε πα-
νίσχυρες δικτυακές µηχανές, ώστε ο στόλος των 
MFPs να µπορεί να παραµετροποιείται, να ρυθµί-
ζεται και σε τελική ανάλυση να παρακολουθείται, 
ιδανικά αποµακρυσµένα. Στα σύγχρονα, πολύπλο-
κα περιβάλλοντα των επιχειρήσεων, οι απαιτήσεις 
σε λύσεις και διαλειτουργικότητα, ενδεχοµένως 
διαφέρουν από µια µικροµεσαία επιχείρηση σε έ-
ναν µεγάλο οργανισµό, ή ακόµα και ανάµεσα σε ε-
πιχειρήσεις του ίδιου µεγέθους. Έτσι, οι διαθέσιµες 
λύσεις πρέπει να είναι πανίσχυρες και παράλληλα 
επεκτάσιµες, και µέσω χρήσιµων εφαρµογών, 
προκειµένου να µπορούν να προσαρµόζονται σε 
πολλαπλές ανάγκες, χωρίς συµβιβασµούς στην 
ευκολία χρήσης.
Επιπλέον, τα οφέλη από τη χρήση ενός προγράµ-
µατος Managed Print Services (MPS), αν και ση-
µαντικά, δεν είναι ευρέως γνωστά. Συγκεκριµένα, 
µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική µείωση του κό-
στους έως και 40%, αφού οι εκτυπώσεις γίνονται 
πλέον σε ένα πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον, ο 
αριθµός και το είδος των εκτυπωτικών µηχανών 
είναι ο βέλτιστος δυνατός, και η διαχείριση γίνεται 
κεντρικά, απαιτώντας λιγότερους πόρους σε αν-

Ανακαλύψτε πώς οι κατάλληλες 
εκτυπωτικές λύσεις µπορούν να ενισχύσουν 

την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας

θρώπινο δυναµικό και ώρες.  Για ένα επιτυχηµένο 
πρόγραµµα MPS, χρειάζεται οι επιχειρήσεις να 
εξετάζουν πρώτα την τεχνολογία στην οποία βασί-
ζεται, αλλά και τα κρυφά κόστη που µπορεί να τη 
φέρουν εκτός προϋπολογισµού.

Η Epson και οι εξειδικευµένοι συνεργάτες της 
ανά την Ελλάδα, παρέχουν συµβόλαια MPS που 
έχουν ένα βασικό πλεονέκτηµα: Βασίζονται στην 
τεχνολογία inkjet και προσφέρουν βέλτιστες λύσεις 
για µικρούς, µεσαίους και µεγάλους οργανισµούς, 
χάρις στην µεγάλη εµπειρία εγκαταστάσεων που 
διαθέτουν και παγκόσµια υποστήριξη. Συγκεκρι-
µένα, ο gold συνεργάτης της Epson, Infinitum έχει 
να επιδείξει εγκαταστάσεις σε σύνθετα και πολύ-
πλοκα έργα, σε ένα µεγάλο εύρος κάθετων αγο-
ρών από το δηµόσιο, µέχρι και σε µεγάλες πολυ-
εθνικές. Επίσης, µε βάση την πολύτιµη εµπειρία 
της η Ιnfinitum προσφέρει τιµολόγηση ανά σελίδα 
(CPP) η οποία συµπεριλαµβάνει όλα τα έξοδα της 
παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως εξοπλισµό, ανταλ-
λακτικά, maintenance kit, αναλώσιµα, εγκατάστα-
ση εξοπλισµού, εγκατάσταση λογισµικών, τεχνική 
υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών εντός 
συµφωνηµένων χρόνων (SLA), αποµακρυσµένη 
παρακολούθηση των εκτυπώσεων και γενικώς 
παντός είδους υπηρεσιών και υλικού. Στο πλαίσιο 
ενός τέτοιου προγράµµατος αξιοποιούνται πλήρως 
οι δυνατότητες των εκτυπωτών, των εκτυπωτών 
πολλαπλών λειτουργιών (MFP) και των σαρωτών 
εγγράφων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους, και ταυτό-
χρονα να µπορούν να προσαρµοστούν στις ανά-
γκες των κάθετων αγορών. 

Οι λύσεις Business Imaging της Epson, και η 
διαχείριση από την Infinitum διευκολύνουν την 
ενσωµάτωση των προηγµένων συσκευών εκτύ-
πωσης inkjet στους χώρους εργασίας, χωρίς να 
προκαλούν προβλήµατα στα υφιστάµενα περιβάλ-
λοντα, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πιο αποδοτικές 
καθηµερινές λειτουργίες. 
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