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χώρο για εκτύπωση, copy, scan και fax που χρειά-
ζεται η επιχείρηση. Αφού όλες αυτές οι λειτουργίες 
εκτελούνται µέσω µιας συσκευής, θα απαιτηθεί 
αποκλειστικά ένας µικρός χώρος που θα καταλά-
βει στο γραφείο η συσκευή MFP. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση των αναλωσίµων, οπότε θα χρει-
αστείτε λιγότερο χώρο, αφού έχετε πλέον µόνο µία 
συσκευή αντί για περισσότερες. 

Αυξηµένη λειτουργικότητα
Με την έλευση του e-mail και του cloud 
computing, τα fax γίνονται ολοένα και σπανιότερα 
στους εργασιακούς χώρους. Εντούτοις, η ανάγκη 
αυτή δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Χάρη στα MFP, 
οι επιχειρήσεις µπορούν εύκολα να προσθέσουν κι 
αυτή τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης fax χωρίς 
το πρόσθετο έξοδο της αγοράς ή συντήρησης µιας 
ξεχωριστής συσκευής ειδικά για τη λειτουργία 
αυτή. 

Στη λογική αυτή, µια πολυσυσκευή µε δυνατότητα 
scanning θα ανοίξει νέους δρόµους όσον αφορά 
το workflow, τον διαµοιρασµό αρχείων και την 
αποθήκευση. 
Η ευκολία και η εξοικονόµηση χρόνου και χρή-

µατος είναι τα οφέλη µιας συσκευής MFP, ενώ οι 
εργαζόµενοι θα ωφεληθούν από τις πρόσθετες 
λειτουργίες που προσφέρουν όσον αφορά τη 
δηµιουργία εγγράφων, τον διαµοιρασµό και την 
αποθήκευση. 

Κριτήρια επιλογής MFP
Το θετικό είναι πως η αγορά προσφέρει µεγάλη 
ποικιλία MFPs, αν και δεν είναι όλες το ίδιο κατάλ-
ληλες για κάθε επιχείρηση. Κάποιες είναι ιδεώδεις 
για µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ άλλες απευθύνονται 
σε µικροµεσαίες. Κάποιες είναι σχεδιασµένες για 
συγκεκριµένες εκτυπωτικές ανάγκες, ενώ άλλες 
απευθύνονται σε ευρύτερα segments. 
Ας δούµε τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης συ-
σκευής MFP για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις:

Εκτίµηση του TCO
Το κόστος µιας συσκευής είναι διαφορετικό από το 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) της. Εκτός της 
δαπάνης του ίδιου του hardware, οι προµήθειες, 
οι υπηρεσίες και η αποτελεσµατικότητα του εκτυ-
πωτή έχουν αντίκτυπο στο TCO. Για παράδειγµα, 
ένας inkjet εκτυπωτής απλής λειτουργίας µπορεί 
να στοιχίζει λιγότερο ως άµεση επένδυση στην 

επιχείρηση, αλλά σε βάθος χρόνου, οι περισσότε-
ρες επιχειρήσεις θα ανακαλύψουν πως το κόστος 
των αναλωσίµων, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες 
ανάγκες που θα οδηγήσουν στην αγορά και άλλων 
συσκευών για άλλες εργασίες, συνηγορούν υπέρ 
της εξαρχής απόκτησης ενός MFP. 

Εκτίµηση απαραίτητων λειτουργιών
Η επιχείρηση θα πρέπει να εκτιµήσει τις εκτυπωτι-
κές απαιτήσεις των εργαζοµένων της πριν επιλέξει 
την καλύτερη συσκευή MFP. Βασίζεται κυρίως στις 
εκτυπώσεις και λιγότερο στο scanning, copying και 
χαρακτηριστικά fax; Ή µήπως χρειάζεται έστω και 
σε κάποιον βαθµό σε όλες αυτές τις λειτουργίες για 
το καθηµερινό της επιχειρείν; Λειτουργίες όπως 
η εκτύπωση, το scanning (και λιγότερο το fax) 
µπορεί να είναι σηµαντικά features, αλλά εφόσον 
το copying κριθεί εξίσου απαραίτητο, θα πρέπει να 
επιλεχθούν κάποια MFPs που ενσωµατώνουν κι 
αυτό το χαρακτηριστικό. 

Βελτιώσεις στο workflow
Κατά την επιλογή του καλύτερου MFP για τις µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να εκτιµηθεί 
η ικανότητά του να βελτιώσει το workflow στο 

Η σειρά πολυλειτουργικών συσκευών HP 
LaserJet Pro M400 έχει σχεδιαστεί για τις ανά-
γκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τα µοντέ-
λα της σειράς διαθέτουν προηγµένες λειτουργίες 
ασύρµατης συνδεσιµότητας και την καλύτερη 
προστασία στην κατηγορία, εξασφαλίζοντας παρα-
γωγικότητα και ασφάλεια σε ένα «πακέτο». 
Η σειρά διαθέτει συσκευές για κάθε χρήση και 
ανάγκη συµπεριλαµβανοµένου ενός έγχρωµου 
και ενός ασπρόµαυρου MFP που υποστηρίζουν 
εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ, ενώ 
διαθέτουν ενσωµατωµένο Wi-Fi και µάλιστα dual 
band (2,4GHz & 5GHz) για ακόµα ταχύτερες ασύρ-
µατες συνδέσεις. 

HP LaserJet Pro MFP M428
Η συγκεκριµένη συσκευή απευθύνεται σε οµάδες 
εργασίας που απαιτούν ταχύτητα και εκτυπώνουν 
έως 4.000 ασπρόµαυρες σελίδες το µήνα. Ο HP 
LaserJet Pro MFP M428 είναι ένας 4-σε-1 πολυ-
λειτουργικός ασπρόµαυρος εκτυπωτής µε µεγάλη 
έγχρωµη οθόνη αφής που υποστηρίζει πολλαπλές 
λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης 
και φαξ. Η συσκευή υποστηρίζει εκτύπωση, 
σάρωση και διαχείριση µέσω φορητών συσκευ-
ών (Android/iOS) είτε µέσω δικτύου, είτε µέσω 
Internet, όπως επίσης και cloud printing, µέσω 
SharePoint, Dropbox, Google Drive, OneDrive 
κ.λπ. 

HP LaserJet Pro MFP M479
Όσοι επιθυµούν όλα τα παραπάνω συν χρώµα, θα 
πρέπει να προτιµήσουν το µοντέλο M479. Πρόκει-
ται για έναν 4-σε-1 πολυλειτουργικό έγχρωµο ε-
κτυπωτή που προσφέρει προηγµένες λειτουργίες 
σάρωσης απευθείας σε cloud drives, SharePoint, 
e-mail, USB, ή σε δικτυακούς φακέλους. Δια-
θέτει µεγάλη πλήρως προσαρµόσιµη έγχρωµη
οθόνη αφής και υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα
mobile και cloud printing. Επίσης, όπως και το
ασπρόµαυρο µοντέλο, διαθέτει dual band Wi-Fi
και υποστηρίζει εκτύπωση/σάρωση από φορητή
συσκευή µέσω Wi-Fi direct.

Τα συγκεκριµένα µοντέλα, όπως και όλη η σειρά 
HP LaserJet Pro M400 υποστηρίζει την τεχνολο-
γία JetIntelligence στα δοχεία γραφίτη τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα ώστε να προσφέρουν 
προστασία από απάτες, ενώ παράλληλα να εξα-
σφαλίζουν κορυφαία απόδοση και ταχύτητα στις 
εκτυπώσεις. 
Τέλος, το HP Print Security βοηθά στην προστα-
σία του δικτύου µε εντοπισµό απειλών σε πραγ-
µατικό χρόνο, αυτοµατοποιηµένη παρακολούθη-
ση και επικύρωση λογισµικού, εντοπίζοντας τις 
επιθέσεις τη στιγµή που συµβαίνουν. 

LaserJet Pro Μ400: Η πρώτη 
επιλογή για τις µικρές επιχειρήσεις

Άρθρο εκ µέρους της HP
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HP LaserJet Pro MFP M428 HP LaserJet Pro MFP M479

Η νέα τάση που παρουσιάζεται στην αγορά
έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση MFP
συσκευών,  που πλέον αποτελούν το κέντρο
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Η OKI,
πάντα κοντά στις εξελίξεις και τους συνεργάτες
της, παρουσιάζει το νέο ΟΚΙ MC883, ένα
ευέλικτο και εύκολο στη χρήση Α3 έγχρωμο
πολυμηχάνημα που ολοκληρώνει την σειρά
MC800. Διαθέτει εξαιρετική απόδοση έγχρωμης
εκτύπωσης και αντιγραφής και έξυπνες λύσεις
λογισμικού που επιτρέπουν την αποδοτική και
ασφαλή διαχείριση εγγράφων.

Η τεχνολογία LED, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με το brand της ΟΚΙ καθώς την χρησιμοποιεί
και εξελίσσει εδώ και 30 χρόνια, προσφέροντας
στους συνεργάτες την αξιοπιστία και την
ασφάλεια που θέλουν για τους πελάτες τους.
Με την τεχνολογία LED, η εκτύπωση στους OKI
εκτυπωτές πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων
κεφαλών LED χωρίς την ύπαρξη κινούμενων
μερών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες ταχύτητες,
ανώτερη επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης,
αυξημένη αξιοπιστία και μικρότερη και
πιο συμπαγή κατασκευή σε σχέση με τους
συμβατικούς Laser εκτυπωτές. Χάρη στη Led
τεχνολογία, το ΟΚΙ MC883 παράγει ευκρινή
κείμενα και υψηλής ποιότητας φωτογραφίες,
ανάλυσης 1200x1200dpi. Επιτρέπει την
εκτύπωση σε μεγάλη ποικιλία μέσων από Α6
μέχρι banners μήκους 1.3μ και βάρους έως
256 γρ., παρέχοντας στους συνεργάτες την
δυνατότητα να στραφούν και σε άλλες αγορές
όπως την λιανική πώληση, π.χ. αλυσίδες
καταστημάτων ρούχων, «υπηρετώντας» ακόμα
μια τάση της αγοράς προτείνοντας στους
πελάτες τους την εκτύπωση διαφημιστικού
υλικού in-house. Επιπλέον, χάρη στα
αναλώσιμα υψηλής χωρητικότητας 15.000
σελίδων το κόστος χρήσης του γίνεται ακόμη
χαμηλότερο.

Ιδανικό για απαιτητικά εργασιακά
περιβάλλοντα, με μέγιστο μηνιαίο όγκο
παραγωγής 75.000 σελίδες, παράγει
υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις εγγράφων.
Περιλαμβάνει ενσωματωμένη συρραφή μέχρι
20 φύλλα, μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 2.000
σελίδες και ταχύτητα εκτύπωσης 35σελίδες/
λεπτό. Επίσης, διαθέτει λειτουργία σάρωσης
και ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων,
με ταχύτητα σάρωσης 50ipm και RADF 100
φύλλων για αντιγραφή, σάρωση και αποστολή
fax διπλής όψης.

Πέρα όμως από τα οφέλη που
οι επιχειρήσεις αποκομίζουν και
την βελτίωση του workflow που
επιτυγχάνουν με την χρήση των ΟΚΙ
MFP, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές
σε θέματα ασφάλειας προσωπικών
δεδομένων (GDPR) καθώς εντοπίζονται
τρία πιθανά σημεία επισφάλειας, σε φυσικό
επίπεδο πάνω στο MFP, σε επίπεδο λογισμικού
και σε επίπεδο διαδικτυακής σύνδεσης.

Ας εξετάσουμε μερικά από αυτά καθώς
και τις ασφαλιστικές δικλείδες που τα MFP
της ΟΚΙ διαθέτουν για την προστασία των
δεδομένων σε όλα τα επίπεδα. Ο δίσκος
εξόδου χαρτιού αποτελεί την βασικότερη
πηγή διαρροής δεδομένων. Για να αποφευχθεί
αυτός ο κίνδυνος, τα προϊόντα της OKI
διαθέτουν τις λειτουργίες Secure και Private
print απαιτώντας την εισαγωγή κωδικών
χρήστη για την ανάκτηση της εκτύπωσης των
απεσταλμένων εργασιών.

Η δυνατότητα χρήσης του πίνακα ελέγχου
που διαθέτουν τα MFP της ΟΚΙ, μπορεί να
δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο διαρροής,
επιτρέποντας σε κάποιον χρήστη να αλλάξει
σημαντικές ρυθμίσεις ασφαλείας, είτε σκόπιμα
είτε ακούσια (π.χ δυνατότητα εκτύπωσης
εγγράφων από usb flash drive). Οι συσκευές
της OKI έχουν την δυνατότητα να επιτρέπουν
μόνο σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές να
διαμορφώνουν τις ρυθμίσεις του μηχανήματος.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και έλεγχος
ταυτότητας κάρτας IC, επομένως μόνο τα άτομα
που διαθέτουν κάρτες μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Παράλληλα, τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν
να αποθηκευτούν σε μέσα αποθήκευσης
της συσκευής εκτύπωσης (data storage). 
Προκειμένου να παρέχεται η καλύτερη δυνατή
προστασία των δεδομένων, οι συσκευές της
OKI παρέχουν κρυπτογράφηση σκληρού
δίσκου σε 128 ή 256 bit. Για πρόσθετη
προστασία, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν
τις συσκευές της OKI να διαγράφουν αυτόματα
από τη μνήμη εργασίας την εκτύπωση μετά
την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων στη
λειτουργία ιδιωτικής εκτύπωσης.

Επιπλέον, με τη δωρεάν εφαρμογή, Smart
PrintSupervision, επιτρέπεται η διαχείριση
και ο έλεγχος των εκτυπωτών & MFP του
δικτύου, ο έλεγχος των δαπανών εκτύπωσης,

ενώ παρέχεται η δυνατότητα επιβολής
περιορισμών στην πρόσβαση ατόμων ή ομάδων
και διαχείρισης εκτυπώσεων και αντιγράφων,
περιορίζοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη.

Τα MFP της ΟΚΙ διαθέτουν κατά
αποκλειστικότητα τη σουίτα λογισμικού
Sendys Explorer και Output Manager, η
οποία μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα,
ψηφιοποιώντας και οργανώνοντας όλα
τα έγγραφα με ασφαλή τρόπο. Επιπλέον,
παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα
πρόσβασης στο cloud, π.χ. One Drive, Cloud,
DropBox, SharePoint, επιτρέποντας τους τη
διαχείριση των εγγράφων τους με πλήρη
ασφάλεια.

Τέλος, για την ασφάλεια της διακίνησης των
δεδομένων μέσα στο δίκτυο τα ΟΚΙ MFP
διαθέτουν όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα
ασφάλειας δικτύου όπως IEEE802, IPsec και
SSL.

Η OKI, προσφέρει μία ολοκληρωμένη
πρόταση Α3 έγχρωμων πολυμηχανημάτων
που συνδυάζουν χαμηλό κόστος χρήσης και
εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης, ενώ η CPI που
διαθέτει τα προϊόντα παρέχει 3 χρόνια δωρεάν
ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη. H CPI,
όντας κοντά στους συνεργάτες, διοργανώνει
τεχνικές εκπαιδεύσεις ώστε μαζί με τον
εξοπλισμό να διαθέτουν όλα τα εφόδια και να
παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση.

Ομάδα OKI

Ραφαηλίδου 1 177 78 Ταύρος, Αθήνα
t: 210-4805800 (833)
f: 210-4805801
www.cpi.gr
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Τα ΟΚΙ MFP στην υπηρεσία 
των επαγγελματιών!
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