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λύσεις σχεδιασµένες να συνεργάζονται η καθεµιά µε 
διαφορετικές συσκευές. Αυτό σηµαίνει περισσότερο 
χρόνο, έρευνες και χρήµατα, τα οποία θα περάσουν 
αναγκαστικά στο τελικό προϊόν. Οι εταιρείες κυκλο-
φορούν συνεχώς νέα µοντέλα, το οποίο σηµαίνει 
πως πρέπει να αναπτύσσουν συνεχώς νέες λύσεις 
µελανιών. 

Έµφαση στην ποιότητα
Αν και υπάρχουν πολλές διαθέσιµες επιλογές για 
refill και τρίτοι κατασκευαστές, τα αυθεντικά αναλώ-
σιµα είναι ειδικά σχεδιασµένα για το καθένα µοντέλο 
και δεν έχουν τυχαία καθορισµένη τιµή. Είναι βελτι-

στοποιηµένα ώστε να δουλεύουν µε συγκεκριµένους 
εκτυπωτές και αυτό σηµαίνει πως οι κεφαλές εκτύ-
πωσης έχουν σχεδιαστεί προκειµένου να ψεκάζουν 
στο χαρτί ορισµένη ποσότητα µελανιού και άλλων 
ουσιών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης όσο 
και της συντήρησης. Ακόµα και η πλέον µικρή δια-
φοροποίηση µπορεί να βλάψει τη συσκευή ή να έχει 
αντίκτυπο στην ποιότητα των εκτυπώσεων. 

Τα refills µπορεί να βλάψουν τη συσκευή
Οι οικονοµικές λύσεις τρίτων κατασκευαστών και τα 
φτηνά refills δεν είναι σχεδιασµένα έχοντας υπόψη 
κάποιον συγκεκριµένο εκτυπωτή. Οπότε, εφόσον µια 

επιχείρηση χρησιµοποιεί µελάνι σε κάποιον εκτυπω-
τή που χρησιµοποιείται σπάνια (ενώ εξαρχής προο-
ριζόταν για κάποιον εκτυπωτή καθηµερινής χρήσης), 
θα ψεκάσει πολύ µελάνι κατά τη διάρκεια και θα 
προκαλέσει ζηµιά. Το αποτέλεσµα της ενέργειας 
αυτής είναι µια σειρά από κρυφές δαπάνες που ο συ-
νεργάτης οφείλει να θέσει υπόψη των πελατών του, 
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι κατεστραµµένες 
σελίδες, οι επανεκτυπώσεις και η αντικατάσταση των 
προβληµατικών cartridges. 

Χρήση περισσότερου από το απαιτούµενο µελάνι
Οι εκτυπωτές δεν χρησιµοποιούν αποκλειστικά και 

Inkjet ή laser; Στο ερώτηµα αυτό φτάνουν συχνά 
οι επιχειρήσεις που αναζητούν την ιδανικότερη 
τεχνολογία, να καλύψουν τις εκτυπωτικές τους 
ανάγκες. H τεχνολογία inkjet προσφέρει σαφή ο-
φέλη έναντι της laser, σε ποιότητα, ανθεκτικότητα, 
σχεδόν µηδενικά ανταλλακτικά και κατανάλωση 
ρεύµατος, αυτό που δεν αναλογιζόµαστε όµως 
συχνά είναι η επόµενη ηµέρα από την αγορά του 
εκτυπωτή. Τα αναλώσιµα, ανεβάζουν συχνά το 
κόστος χρήσης ενός εκτυπωτή, σε µεγάλο βαθµό.

«Aν εξετάσουµε την καινοτόµο τεχνολογία 
WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack 
System) που προσφέρει σακούλες µελανιών, αντί 
για cartridges, σε σχέση µε αντίστοιχους laser 
εκτυπωτές, βλέπουµε ξεκάθαρα τη διαφορά», σύµ-
φωνα µε την κ. Νατάσσα Γεωργίου, Corporate 
Channel Manager της Epson Ελλάδος.
Μια µόνο συσκευασία αναλωσίµου WorkForce 
Pro RIPS της Epson αρκεί για την εκτύπωση 
84.000 ασπρόµαυρων σελίδων απρόσκοπτα, χω-
ρίς αλλαγή, ενώ ένας αντίστοιχος εκτυπωτής laser 
για τον ίδιο αριθµό σελίδων απαιτεί την αγορά 
και αλλαγή ως και 13 συσκευασιών toner. Στην 
έγχρωµη εκτύπωση, η διαφορά είναι ακόµη µε-
γαλύτερη, µε ένα σετ µελανιών RIPS 3 χρωµάτων 
και 1 µαύρου να αντιστοιχεί σε συνολικά ως και 
51 toner!
«Πέρα από τον οικολογικό αντίκτυπο της απόρ-
ριψης x4 περισσότερων αναλωσίµων, που µας 
επηρεάζει όλους – και αυτό µιλώντας µόνο για τα 
µελάνια και χωρίς να υπολογίσουµε τα πολυάριθµα 
ανταλλακτικά που απαιτεί η συντήρηση ενός laser 
εκτυπωτή - oι κλάδοι που µπορούν να επωφελη-
θούν από την τεχνολογία εκτύπωσης RIPS είναι 
πολυάριθµοι», τονίζει η κ. Γεωργίου.  
Ειδικότερα σε επιχειρήσεις µε υψηλές απαιτήσεις 

και ανάγκη προαγοράς και αποθήκευσης αναλω-
σίµων στον χώρο της εταιρείας, όπως ναυτιλιακές 
και logistic εταιρείες ή πολυεθνικές που προµη-
θεύονται και αποστέλλουν αναλώσιµα στα γρα-
φεία τους σε διαφορετικές χώρες, µε το κόστος 
της αποστολής να είναι συχνά µεγαλύτερο από το 
κόστος του ίδιου του µελανιού. Ταυτόχρονα, µε 
τους Epson Workforce Pro RIPS επωφελείται και 
ο µεταπωλητής µε µικρότερα κόστη αποστολών 
και διαχείρισης, δεδοµένης της πολύ µεγάλης 
επάρκειας µελανιών στους εκτυπωτές (ως 84.000 
σελίδες).

«Μετά από πολυάριθµες εγκαταστάσεις τα τελευ-
ταία χρόνια, η τεχνολογία inkjet παρουσιάζει σαφή 
άνοδο καθώς προσφέρει ξεκάθαρες λύσεις, στις 
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς» σηµειώνει η κ. 
Γεωργίου. Εκτός από την εντυπωσιακά µεγάλη 
επάρκεια, και η συνακόλουθη µειωµένη ανάγκη 
παρέµβαση χρήστη έως και 98%, τις επιχειρήσεις 
‘κερδίζει’ και η εξαιρετική ευκρίνεια. «Πολύ ση-
µαντική είναι επίσης, η χρήση pigment µελανιών, 

ανεξίτηλων, που προσφέρουν µεγάλη διάρκεια 
ζωής και εκτυπώσεις που σε ιδανικές συνθήκες 
µπορούν να διατηρηθούν για έως και 400 χρόνια (!), 
σύµφωνα µε πιστοποίηση από την εταιρεία ερευ-
νών Wilhelm Imaging», επισηµαίνει η ίδια.

Αυτή τη σύσταση (pigment) διαθέτουν όλα τα 
µελάνια που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατικοί 
εκτυπωτές inkjet, EPSON WorkForce Pro, EPSON 
WorkForce Pro RIPS και EPSON WorkForce 
Enterprise , οι οποίοι υποστηρίζουν ταχύτητες 
έως 100 σελίδες το λεπτό, µε χαµηλό κόστος ανά 
σελίδα, καθώς και µειωµένα απορρίµµατα και κα-
τανάλωση ενέργειας έως 99% και 96% αντίστοιχα, 
σε σύγκριση µε τους εκτυπωτές laser. Τα πλεο-
νεκτήµατα οφείλονται στην κεφαλή εκτύπωσης 
PrecisionCore που αναπτύχθηκε από την Epson 
για να προσφέρει αξιοπιστία, µείωση της σπατάλης 
πόρων και µειωµένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Μάθετε περισσότερα στο 
www.epson.gr/advantage-inkjet

Στη µάχη µεταξύ µελανιού και toner, 
υπάρχει ξεκάθαρος νικητής!

Άρθρο εκ µέρους της Epson
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Η αγορά των αναλωσίµων κινείται µε διαφορετικό 
τρόπο από την αγορά του hardware καθώς επηρε-
άζεται κυρίως από το µέγεθος και τη σύνθεση της 
εγκατεστηµένης βάσης εκτυπωτικών συστηµάτων 
σε µια χώρα ή ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 
Ταυτόχρονα η αγορά των αναλωσίµων επηρεάζε-
ται από τον όγκο και τις χρήσεις των εκτυπωµένων 
σελίδων.
Οι βασικές τάσεις στο χώρο της εκτύπωσης είναι 
η µείωση του κόστους χρήσης (ή κόστους ανά 
σελίδα), η διάδοση της ποιοτικής έγχρωµης εκτύ-
πωσης, η µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
µατος των εκτυπωτικών συστηµάτων και τέλος, η 
µετάβαση στην τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση. 
Η απάντηση στην τάση για τη µείωση του κόστους 
των εκτυπώσεων είναι πολύπλευρη. Από τη µία 
πλευρά έχουµε τη διάδοση των υπηρεσιών δια-
χείρισης εκτυπώσεων (managed print services 
– MPS). Εκεί η προµήθεια και η διαχείριση των 
αναλωσίµων στον τελικό χρήστη προσφέρεται στα 
πλαίσια µιας ολοκληρωµένης υπηρεσίας η οποία 
καλύπτει τόσο τη χρήση όσο και τη συντήρηση των 
εκτυπωτικών µηχανηµάτων. Μέσα από τα προ-
γράµµατα MPS οι τελικοί χρήστες απολαµβάνουν 
οφέλη όπως:

•  Προσαρµογή του αριθµού και του τύπου των 
εκτυπωτικών µηχανών στις πραγµατικές ανάγκες,

•  Εξασφαλισµένη διαθεσιµότητα των αναλωσί-
µων,

•  Αυξηµένη παραγωγικότητα µέσα από λύσεις 
λογισµικού ασφαλούς εκτύπωσης, σάρωσης ή ρο-
ών εργασιών εγγράφων.

Ταυτόχρονα, οι συνεργάτες που προσφέρουν λύ-
σεις MPS εξασφαλίζουν σταθερές και µακροχρόνι-
ες συνεργασίες µε τους τελικούς χρήστες και στα-
θερές βάσεις για την ανάπτυξη των εσόδων τους. 
Στη ίδια κατεύθυνση της µείωσης του κόστους των 
εκτυπώσεων, έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία 
χρόνια συστήµατα µεγάλης αυτονοµίας µελανιού 
(Continuous Ink Supply System /Ιnk Τank) και 
προσφάτως και µεγάλης αυτονοµίας γραφίτη 
(Continuous Toner Supply System) µε χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα τη νέα σειρά HP Neverstop 
laser την οποία θα διαθέτει στην ελληνική αγορά 
η ACI Hellas από τον Αύγουστο. Αυτού του τύπου 
τα εκτυπωτικά συστήµατα δέχονται αναλώσιµα σε 

19 χρόνια δυναµική παρουσία 
στη διανοµή αναλωσίµων

Εποµένως, η επιλογή του σωστού διανοµέα για 
την προµήθεια αναλωσίµων είναι µια πολύ σηµα-
ντική παράµετρος καθώς η ποιότητα της εκτύπω-
σης που απολαµβάνει ο τελικός χρήστης εξαρτά-
ται άµεσα από την ποιότητα των αναλωσίµων που 
χρησιµοποιούνται.
Με αφετηρία το 2000 η ACI Hellas ξεκίνησε την 
πορεία της στον τοµέα της διανοµής αναλωσίµων 
µε όραµα την προσφορά κορυφαίων υπηρεσιών 
και εξυπηρέτησης σε ένα δίκτυο που ξεπερνά 
τους 3.000 συνεργάτες. Η αξιοπιστία, η µακροχρό-
νια παρουσία και η εξειδίκευση της ACI Hellas 
στο χώρο του αναλωσίµου αποτελεί εξασφάλιση 
για τους συνεργάτες της και τους τελικούς χρή-
στες ότι τα αυθεντικά ή τα πιστοποιηµένα ποιοτικά 
συµβατά αναλώσιµα που διαθέτει στην ελληνική 
και κυπριακή αγορά προσφέρουν:

•  Κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης,
•  Συµµόρφωση µε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγί-

ες ποιότητας και ασφαλούς χρήσης,
•  Άριστη και απροβληµάτιστη λειτουργία για το 

σύνολο των σελίδων που είναι κατασκευασµένα 
να αποδίδουν.

Η εταιρεία διανέµει για σειρά ετών στην ελληνική 
αγορά αναλώσιµα κορυφαίων οίκων όπως εν-
δεικτικά HP, Canon, Samsung, Kyocera, Brother, 
Lexmark, Oki, Konica, Ricoh, Epson, Xerox, 
Mediarange κ.α. 

Στους συνεργάτες µας προσφέρουµε:
•  Άµεση διαθεσιµότητα σε ένα ευρύ φάσµα 

κωδικών αναλωσίµων σε ανταγωνιστικές τιµές,
•  Ευέλικτες και αξιόπιστες υπηρεσίες πα-

ράδοσης, λύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου, e-
procurement, κ.α.,

•  Κορυφαία εξυπηρέτηση και υποστήριξη των 
συνεργατών µας ανάµεσα στους οποίους βρίσκο-
νται ορισµένες από τις µεγαλύτερες εταιρίες της 
αγοράς.

Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον της εκτύ-
πωσης, έχουµε προχωρήσει εµπλουτίζοντας το 
προϊοντικό µας χαρτοφυλάκιο µε λύσεις στην 
αγορά των 3D εκτυπώσεων όπου διανέµουµε τα 
κορυφαία προϊόντα της Real Filament, προσφέ-
ροντας στην ελληνική αγορά µια πολύ µεγάλη 
γκάµα υλικών και χρωµάτων.

Για πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα που 
διανέµουµε µπορείτε να επισκεφθείτε το site µας: 
www.acihellas.gr.
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µορφή φιαλών µελάνης ή γραφίτη. Τα αναλώσιµα 
αυτά αφενός ανταποκρίνονται στην ανάγκη για 
χαµηλό κόστος χρήσης ανά σελίδα ιδίως για τις 
έγχρωµες εκτυπώσεις. Αφετέρου συνεισφέρει 
στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
της διαδικασίας εκτύπωσης, καθώς τα δοχεία 
µελάνης ή γραφίτη που παράγονται µε αυτόν τον 
τρόπο είναι σηµαντικά λιγότερα και πιο εύκολο να 
ανακυκλωθούν.

Η έρευνα για τη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος από τη λειτουργία των εκτυπωτι-
κών µηχανών έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές 
αναλωσίµων στην ανάπτυξη µελανιών και τύπων 
γραφίτη που απαιτούν λιγότερη ενέργεια κατά την 
εκτύπωση ενώ ταυτόχρονα δεν παράγουν επικίν-
δυνες χηµικές ουσίες κατά την αποθήκευση ή τη 
χρήση τους. 
Το τελευταίο διάστηµα γίνεται λόγος για κυκλοφο-
ρία πλαστών αναλωσίµων τα οποία προσφέρονται 
σε πολύ χαµηλές τιµές και έχουν παρόµοια εµφά-
νιση και συσκευασία µε τα αυθεντικά αναλώσιµα 
των επώνυµων κατασκευαστών. Αν και είναι 
αυτονόητο ότι η κυκλοφορία τέτοιων αναλωσίµων 
είναι παράνοµη, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι 
αυτά τα προϊόντα περιέχουν αµφίβολης προέλευ-
σης µελάνι ή γραφίτη για τα οποία δεν υπάρχει 
καµία εξασφάλιση ως προς την ποιότητα ή την 
ασφάλεια στη χρήση. Ταυτόχρονα, αυτά τα πλαστά 
προϊόντα συχνά προκαλούν ακριβές βλάβες στις 
µηχανές όπου τοποθετούνται ακριβώς εξαιτίας της 
χαµηλής ποιότητας κατασκευής τους. 
Τα πλαστά αναλώσιµα δεν έχουν σχέση µε τα λε-
γόµενα συµβατά αναλώσιµα, τα οποία κατασκευ-
άζονται από τρίτους κατασκευαστές και πληρούν 
συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας και 
ασφάλειας. Πρόκειται κατά βάση για οικονοµικές 
εναλλακτικές λύσεις, που έχουν απήχηση κυρίως 
σε µεµονωµένους καταναλωτές ή πιο οικονοµικά 
αδύναµες αγορές.

Κατερίνα Μαργαρίτη
IPG Business Unit Manager ACI Hellas SA


