
KYOCERA Hypass Ready MFPs
Τέτοιες ολοκληρωµένες λύσεις προσφέρονται στην 
ελληνική αγορά από όλες τις σύγχρονες πολυλει-
τουργικές συσκευές KYOCERA Hypass Ready σε 
όλο κανάλι των συνεργατών µας, χωρίς κανένα α-
ποκλεισµό σε προϊόντα και υπηρεσίες από την KCR. 
Οι σύγχρονες πολυλειτουργικές συσκευές (MFP) 
KYOCERA Hypass Ready προσφέρουν πολύ περισ-
σότερα από εκτυπώσεις και σαρώσεις. Πρόκειται 
για endpoints συσκευές που επικοινωνούν µε το 
Internet, το cloud, διαθέτουν apps και επιτρέπουν 
την απευθείας εκτέλεση µιας σειράς εργασιών, χω-
ρίς χρήση υπολογιστή. Το HyPAS είναι η πλατφόρ-
µα της KYOCERA για την ανάπτυξη προσαρµοσµέ-
νων επιχειρηµατικών εφαρµογών που µπορούν να 
τρέξουν από το πολυµηχάνηµα και να επεκταθούν 
ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε συνεργάτη και, µε την 
υποστήριξη Wi-Fi Direct και NFC, µπορεί εύκολα ο 
χρήστης να εκτυπώσει και να σαρώσει απευθείας 
από την κινητή συσκευή του.

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός πράγµατι, έχει κα-
ταστεί προτεραιότητα για κάθε µορφής επιχειρήση 
σε όλον τον κόσµο. Οι διευθύνοντες σύµβουλοι 
έχουν συνειδητοποιήσει πόσο άµεσα χρειάζονται 
να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα και αποφάσεις στην 
κατεύθυνση αυτή, προκειµένου να επωφεληθούν 
από όλα τα προνόµια που προσφέρουν οι νέες τε-
χνολογίες και οι τάσεις, για να παραµείνουν µπρο-
στά από τους ανταγωνιστές τους. Ως αποτέλεσµα, ο 
ψηφιακός µετασχηµατισµός είναι πλέον ένας από 
τους µεγαλύτερους παράγοντες που λαµβάνονται 
υπόψη κατά τη δηµιουργία µιας επιχειρηµατικής 
στρατηγικής. Η σηµερινή πραγµατικότητα του 
remote working στα πλαίσια του #stayhome που 
ζούµε είναι ένα απτό παράδειγµα µιας τέτοιας στρα-
τηγικής που βρήκε έτοιµες εκείνες τις επιχειρήσεις 
που είχαν κάνει τις σωστές επιλογές έγκαιρα όσον 
αφορά τον πλήρη αυτοµατισµό τους σε όλα τα επί-
πεδα της Πληροφορικής των Συστηµάτων και της 
επικοινωνίας.

Ωστόσο, η µεγάλη πλειοψηφία των έργων ψηφια-
κού µετασχηµατισµού καταλήγει σε απογοήτευση, 
διότι το σχέδιό τους είχε είτε αποτύχει, είτε υπέστη 
σηµαντική καθυστέρηση είτε είχε κλιµακωθεί κατά 
τους τελευταίους µήνες. Αυτά τα ανησυχητικά χα-
µηλά ποσοστά επιτυχίας µπορούν να αποδοθούν 
σε µεγάλο βαθµό στον κακό σχεδιασµό και στην 
υποτίµηση του budget, αλλά το πιο κοινό εµπόδιο 
στον ψηφιακό µετασχηµατισµό είµαστε εµείς οι ίδιοι 
που συµβουλεύουµε τους decision makers να το 
αγκαλιάσουν.
Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων για εκτυπώσεις όχι µόνο συνεχίζουν 
και υφίστανται αλλά αυξάνονται. Μπορεί να έχουν 
µειωθεί οι σπατάλες σε χαρτί και αναλώσιµα και 
κάποιες εργασίες να έχουν ψηφιοποιηθεί, από 
την άλλη ακριβώς αυτή η τάση, έχει οδηγήσει σε 
µεγάλη ζήτηση για συσκευές all-in-one. Οι επι-
χειρήσεις επιθυµούν µεταξύ άλλων πιο ποιοτικές 
εκτυπώσεις, µεγαλύτερη ευελιξία (mobile/cloud 
printing), ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων 
(πολυλειτουργικές συσκευές). 

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός ξεκινά από το MFP
Η εφαρµογή HyPAS για µεγαλύτερη 
ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα
Σε ένα εταιρικό περιβάλλον είναι ενοχλητικό όταν 
κάποιος χρειάζεται γρήγορα µια εκτύπωση και η 
συσκευή στην οποία έστειλε το έγγραφο είναι απα-
σχοληµένη από ένα µεγάλο έγγραφο. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, µπορεί ο χρήστης είτε να στείλει ξανά 
το έγγραφο σε άλλη συσκευή, αποδεχόµενος ότι 
θα εκτυπωθεί δύο φορές και θα µείνει χωρίς επι-
τήρηση στο δίσκο του πρωτότυπου εκτυπωτή, είτε 
περιµένει έως ότου ο εκτυπωτής είναι έτοιµος να 
επεξεργαστεί την εργασία. Με την εφαρµογή HyPAS 
Print & Follow, τέτοιες καταστάσεις µπορούν εύ-
κολα να αποφευχθούν. Η εκτύπωση & παρακολού-
θηση αποθηκεύει όλες τις εργασίες εκτύπωσης σε 
κεντρικό διακοµιστή MFP που µπορούν να έχουν 
πρόσβαση όλες οι συσκευές. Μπορεί λοιπόν ο 
χρήστης να συνδεθεί σε οποιαδήποτε συσκευή στο 
γραφείο για να εκτυπώσει τα έγγραφά του, αποφεύ-
γοντας έτσι τις ουρές εκτύπωσης.

Την ίδια στιγµή, επειδή η ασφάλεια και τα προσωπι-
κά δεδοµένα (GDPR) παίζουν πλέον πολύ σηµαντι-
κό ρόλο, ειδικά σε κλάδους που διακινούνται ευαί-
σθητες πληροφορίες, oι σύγχρονες πολυλειτουργι-
κές συσκευές (MFP) KYOCERA Hypass Ready είναι 
εξοπλισµένες µε λειτουργίες προστασίας δεδοµέ-
νων και εκτυπώσεων, αυξάνοντας την ασφάλεια.
Η µετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία θα φέρει 
επανάσταση στη στρατηγική διαχείρισης δεδο-
µένων των επιχειρήσεων, επιτρέποντας στους 
εργαζοµένους να εντοπίζουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται αµέσως, ώστε να µπορούν να εκτελούν 
καλύτερα τα καθήκοντά τους. Η επιχείρησή θα ε-
πωφεληθεί από το να προσφέρει στους υπαλλήλους 
της τα καλύτερα εργαλεία και να τους διδάξει πώς 
να τα χρησιµοποιήσουν σωστά. Τα επίπεδα ικανο-
ποίησης και κινήτρων θα αυξηθούν, µε αποτέλεσµα 
την αυξηµένη παραγωγικότητα και την επιχειρηµα-
τική επιτυχία. Στην ψηφιακή εποχή, η τεχνολογία θα 
προσανατολιστεί σε κάθε πτυχή της κοινωνίας για 
να κάνει τη ζωή ευκολότερη και ασφαλέστερη για 
όλους.

PU
B

LI

Βασίλης Παρασκευόπουλος, 
Διευθυντής Πωλήσεων της KCR Printing

KYOCERA TASKalfa 358ci: 
Έγχρωµο Α4 MFP 35ppm

KYOCERA TASKalfa 408ci: 
Έγχρωµο Α4 MFP 40ppm

KYOCERA TASKalfa 508ci: 
Έγχρωµο Α4 MFP 50ppm


