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Η αγορά των εκτυπωτικών συστηµάτων γραφεί-
ου (Office Copier/MFP) έχει αλλάξει αρκετά τα 
τελευταία χρόνια, τόσο ποσοτικά όσο και ποιο-
τικά-λειτουργικά, προκειµένου να ανταπεξέλθει 
των αλλαγών. Από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 
που είχε και έχει να αντιµετωπίσει: συγχωνεύ-
σεις και εξαγορές εταιρειών σε σηµαντικούς 
κλάδους οπώς τον τραπεζικο, µεταφορών κλπ, 
τάσεις προς την ψηφιακή αρχειοθέτηση και το 
ανερχόµενο cloud computing, την ενσωµάτωση 
software µε τα εκτυπωτικά µηχανήµατα για πιο 
παραγωγικές ροές εργασιών µε µείωση κό-
στους και µεγιστοποίηση της ασφάλειας, καθώς 
και τον ανταγωνισµό της τεχνολογίας inkjet. Όλα 
αυτά σαφώς και έχουν οδηγήσει στη συρρίκνω-
ση των πωλήσεων των Office/MPs µηχανηµά-
των. Οι επιπτώσεις είναι πιο ευδιάκριτες στην 

αγορά της Δυτικής Ευρώπης, όπου ο ρυθµός 
µεταβολής των πωλήσεων µεταξύ του 2019 και 
2015 είναι µόλις 5,6%. Αντίθετα, στην Ανατολική 
Ευρώπη ο αντίστοιχος ρυθµός µεταβολής είναι 
κατά πολύ µεγαλύτερος στο 38%, εφόσον µιλά-
µε για µία αγορά πολύ λιγότερο κορεσµένη από 
αυτήν της Δυτικής Ευρώπης. 

Οι τάσεις της αγοράς
Παρά τη συρρίκνωση στη ζήτηση, οι περισ-
σότεροι κατασκευαστές των εκτυπωτικών 
συστηµάτων γραφείου είναι ακόµη παρόντες, 
είτε αυτόνοµα είτε πραγµατοποιώντας και αυτοί 
µε τη σειρά τους εξαγορές εντός του ευρύτε-
ρου χώρου. Και παρά τις δύσκολες συνθήκες 
της αγοράς και τη συρρίκνωσή της, ορισµένες 
από τις κύριες τάσεις της αγοράς είναι εξίσου 

έγκυρες το 2019 και 2020, όπως ήταν στην αρχή 
αυτού του αιώνα. Μία από τις βασικότερες είναι 
πως δεν είµαστε καν κοντά στο να έχουµε ένα 
γραφείο χωρίς χαρτί. Οι όγκοι των εκτυπώσεων 
σαφώς µειώνονται, αλλά τελικά οι «millennials» 
αποδεικνύουν πως, κάτι το οποίο φαίνεται από 
τα ετήσια print volumes, η χρήση του χαρτιού 
θα παραµείνει. 
Δύο άλλες βασικές µετατοπίσεις της αγοράς 
ήταν και εξακολουθούν να είναι:

1. Η µείωση των µηχανηµάτων Α3 και αύξηση
των  Α4, 

2. Η αυξανόµενη ζήτηση, ειδικά µηχανηµάτων
Α4, µε µεγαλύτερη ταχυτήτα εκτύπωσης. 

Πράγµατι, οι πωλήσεις των office µηχανηµάτων 
Α4 αυξήθηκαν κατά 47% στην Ανατολική Ευρώπη 
και 20% στη Δυτική Ευρώπη, µεταξύ του 2015 και 
2019, ενώ η µεταβολή στα Α3 είναι 23% και -4%, 
αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, τα Α3 στη Δυτική Ευ-
ρώπη είχαν µια άνοδο από το 2018 στο 2019 κατά 
5,5 χιλάδες τεµάχια. Σε ότι αφορά τις ταχύτητες 
εκτύπωσης συκεντρωτικά για την Ευρώπη και για 
τα Α3 και Α4 µαζί, ο όγκος των πωλήσεων έχει µε-
τατοπιστεί απο το 2015 στο 2019 για το σύνολο των 
ΑΜ στην κατηγορία 40-59ppm, ενώ αξιοσηµείωτη 
άνοδο έχει η κατηγορία 60-89ppm. Αντίστοιχα για 
το χρώµα ο κύριος όγκος των πωλήσεων βρίσκε-
ται στην κατηγορία 30-49ppm, ενώ ταυτόχρονα η 
κατηγορία 20-29ppm έχει ελάχιστα πτωτική τάση 
και η 50+ppm ιδιαίτερα ανοδική.
Η υπό εξέταση αγορά των εκτυπωτικών µηχα-
νηµάτων γραφείου, για το σύνολο της Ευρώπης, 
παραµένει θετική µε διάφορες εσωτερικές µετα-
τοπίσεις και κατά µέσο όρο µε χαµηλότερο ρυθµό 
ανόδου των πωλήσεων. Παρόλα αυτά παραµένει 
ζωτικής σηµασίας, µε πολλές ευκαιρίες στο 
χώρο.

Ειρήνη Λουίζου
Regional Manager South East Europe

Η ευρωπαϊκή αγορά του Office Copier/MFP
Άρθρο εκ µέρους της infosource
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κ.ο.κ. Ο Managed Print Provider θα προσφέρει 
στην επιχείρηση το βέλτιστο περιβάλλον εκτύπω-
σης και εποµένως θα οδηγήσει σε σηµαντικές 
ευκαιρίες εξοικονόµησης δαπανών. 

Τα οφέλη των MFP 
για τις επιχειρήσεις
Εξοικονόµηση δαπανών 
Μπορεί η αρχική επένδυση σε έναν εκτυπωτή 
MFP να είναι µεγαλύτερη από εκείνη σε έναν απλό 
εκτυπωτή, αλλά θα προσφέρει στην επιχείρηση 

τη δυνατότητα να εκτελεί ένα σύνολο εργασιών 
(εκτύπωση, scanner, copier) µέσα από µία και 
µόνο συσκευή. Επιπλέον, η µακροχρόνια χρήση 
και οι δαπάνες συντήρησης είναι χαµηλότερες στις 
συσκευές MFP.

 Αντί να πρέπει η επιχείρηση να αγοράσει toner/ 
µελάνια, χαρτί και υπηρεσίες συντήρησης για πολ-
λές συσκευές, θα µπορεί να πληρώσει αποκλει-
στικά για τις υπηρεσίες και τις προµήθειες µε µια 
απλή µηνιαία συνδροµή. 

Απλοποίηση διαχείρισης inventory
Με πολλαπλές συσκευές στο γραφείο, η επιχείρη-
ση θα είναι υποχρεωµένη να αγοράζει προµήθειες 
από διαφορετικούς κατασκευαστές για διαφορετι-
κά µοντέλα. Η απόκτηση συσκευών MFP σηµαίνει 
πως δεν θα χρειαστεί παρά η αγορά αναλωσίµων 
για έναν µόνο τύπο συσκευών, από έναν µόνο 
vendor. 

Εξοικονόµηση χώρου
Οι πολυσυσκευές MFP µειώνουν σηµαντικά τον 

Σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης
επιχείρησης αποτελεί η διαχείριση εγγράφων,
είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Πληροφορίες ανταλλάσσονται ή αποστέλλονται
με email ή fax, εκτυπώνονται, σαρώνονται,
αντιγράφονται, αποθηκεύονται τοπικά, στο
εταιρικό δίκτυο ή στο cloud. Όσο περισσότερες
δυνατότητες και τεχνολογίες ενσωματώνονται
στα MFP, τόσο αυτά μετατρέπονται σε
κεντρικό κόμβο διαχείρισης πληροφοριών
και εγγράφων της επιχείρησης. Προκειμένου
να απλοποιηθούν και να βελτιστοποιηθούν
οι επιχειρηματικές διαδικασίες, τα MFP
πρέπει να γίνονται ολοένα πιο εύχρηστα στην
εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση.
Πρέπει επίσης να μπορούν να αναπτυχθούν
ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Και
βέβαια πρέπει να προσφέρουν υψηλά επίπεδα
ασφάλειας. Ολοένα και περισσότερο, τα MFP
ξεφεύγουν από «ένα απλό φωτοτυπικό» και
γίνονται ένα αναπόσπαστο κομμάτι του IT.

Η Sharp, απαντώντας στις τάσεις αυτές,
φέρνει την επανάσταση στη διαχείριση της
πληροφορίας για την επιχείρηση, με την
ολοκληρωμένη γκάμα A3 και A4 μονόχρωμων
και έγχρωμων MFP, με τη γνωστή αξιοπιστία
και ποιότητα εκτύπωσης της Sharp, με
ταχύτητα εκτύπωσης από 26 μέχρι 60 σελίδες
το λεπτό. Η καινοτομία είναι ότι όλα αυτά τα
μοντέλα είναι βασισμένα σε κοινή πλατφόρμα
και ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Διαθέτουν
προηγμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά που
συμβάλλουν στην πιο ευέλικτη και παραγωγική
εργασία, είναι εξαιρετικά εύχρηστα, ιδίως
όσον αφορά τη δημιουργία και διαμοιρασμό
της πληροφορίας και διαθέτουν δυνατότητα
σύνδεσης με φορητές συσκευές ή cloud.
Επιπλέον, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για
το συνεργάτη, είναι ότι όλα τα μοντέλα έχουν
κοινά παρελκόμενα (κασέτες χαρτιού, fax,
επιλογές φινιρίσματος, κλπ) και αναλώσιμα,
συνεπώς δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη να
στοκάρονται πολλοί και διαφορετικοί κωδικοί
για το κάθε μοντέλο.

Πραγματικά «πολυεργαλεία»
Τα MFP της Sharp έχουν σχεδιαστεί για
να διευκολύνουν την εργασία, δίνοντας τη
δυνατότητα δημιουργίας έγγραφων υψηλής
ποιότητας χωρίς περιττή αναμονή. Το MFP
έχει αισθητήρα κίνησης και μπαίνει αυτόματα
σε λειτουργία όταν εντοπίσει ότι πλησιάζει

ο χρήστης. Επιπλέον μπορεί κανείς να
αντικαταστήσει το τόνερ και να συμπληρώσει
το χαρτί, χωρίς τη διακοπή της εργασίας
αντιγραφής ή εκτύπωσης. Το τόνερ μπορεί
να «κλειδώσει» και να αφαιρείται μόνο από
το διαχειριστή, αποφεύγοντας τις σπατάλες,
κάτι που αποτελεί και σημαντικό πλεονέκτημα
για το συνεργάτη που προσφέρει υπηρεσίες
υποστήριξης στον τελικό πελάτη.

Δεν υπάρχουν πολύπλοκες ρυθμίσεις,
υπάρχει «εύκολο» μενού με τις βασικές
ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία, ενώ όλα είναι
εύκολα προσβάσιμα μέσω μιας μεγάλης
προσαρμόσιμης οθόνης αφής. Επιπλέον οι
χρήστες μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση
του MFP, με μια γρήγορη ματιά στην εμφανή
φωτεινή ένδειξη κατάστασης που είναι στην
μπροστινή όψη της μηχανής.

Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με
τη φορητή του συσκευή για να εκτυπώσει
ή να σαρώσει. Επιπλέον, ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για το συνεργάτη αποτελεί η
ενσωματωμένη δωρεάν λειτουργία «print
release», που επιτρέπει στους χρήστες
να παραλάβουν την εκτύπωσή τους από
οποιοδήποτε MFP στο δίκτυο, αποφεύγοντας
τις καθυστερήσεις και διασφαλίζοντας την
εμπιστευτικότητα των εγγράφων, αφού η
εργασία δεν εκτυπώνεται προτού ταυτοποιηθεί
ο χρήστης στο μηχάνημα.

Όλα τα μοντέλα έχουν τη δυνατότητα
εκτύπωσης από- και σάρωσης σε- USB,
αρχείων επεξεργάσιμης μορφής (OCR) τα
οποία μπορούν να μετατραπούν και σε αρχεία
MS Office. Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται
στα MFP άμεσα με Single Sign On και να
αποκτούν πρόσβαση στο cloud προκειμένου να
ανακτήσουν ή να αποθηκεύσουν τα έγγραφά
τους.

Τα MFP της Sharp αποτελούν συμφέρουσα
πρόταση ακόμα και για την επιχείρηση που
ζητά να παράγει τα έντυπά της in-house,
με επαγγελματική ποιότητα, δυνατότητα
εκτύπωσης σε υλικά μέχρι 300 γραμμάρια (από
την κασέτα), ευελιξία φινιρίσματος από απλή
συρραφή χωρίς συρραπτικό, μέχρι δημιουργία
εντυπωσιακών booklets, και εξαιρετική
απόδοση χρωμάτων με πολύ ανταγωνιστικό
κόστος έγχρωμης εκτύπωσης.

Υψηλή Ασφάλεια
Οι επιχειρήσεις δαπανούν σημαντικό ποσό για
την προστασία των ψηφιακών τους δεδομένων
από απειλές, αλλά συχνά παραβλέπουν μία
από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές
- το MFP. Όσο τα MFP ενσωματώνονται στις
επιχειρηματικές διαδικασίες, τόσο περισσότερο
κινδυνεύουν τα εμπιστευτικά δεδομένα που
διαδίδονται μέσω αντιγραφής/εκτύπωσης/
σάρωσης/φαξ. Και όσο εξελίσσονται και
συνδέονται στο internet, τόσο αυξάνεται ο
κίνδυνος να αποτελέσουν το πιθανό τρωτό
σημείο της ασφάλειας του δικτύου της
επιχείρησης.

Η Sharp ενσωματώνει στα MFP προηγμένες
λύσεις ασφάλειας, που έχουν σχεδιαστεί
για την προστασία των εμπιστευτικών
πληροφοριών, με πρωτόκολλα ασφαλείας
για την εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και
αποστολή με φαξ ή μετάδοση μέσω του
δικτύου. Όλα τα δεδομένα και η επικοινωνία
με το δίκτυο κρυπτογραφούνται, αποτρέποντας
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
ή κακόβουλη κλοπή δεδομένων, ενώ
παράλληλα αποκλείεται άμεσα η πρόσβαση
των μη εξουσιοδοτημένων εφαρμογών ή
συσκευών. Επιπλέον διαθέτουν λειτουργία
«αυτοθεραπείας», που εξασφαλίζει ότι τα
συστήματα μπορούν να επανέλθουν άμεσα,
εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει
τέλος η δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης
στα MFP και τις λειτουργίες τους για κάθε
χρήστη και καταγραφή δραστηριοτήτων των
χρηστών των MFP.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η νέα γκάμα της
Sharp έχει διακριθεί με βραβεία υψηλού
κύρους, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου
Buyer’s Lab «Pacesetter Award for Ease of
Use» και του βραβείου «Copier MFP Line of
the Year Award 2019».
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Tα νέα MFP της Sharp αλλάζουν 
τον τρόπο που εργάζεστε 

Ιωάννα 
Λυμπεροπούλου, 
Product Manager 
Sharp, CPI S.A.
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