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5 χρόνια πριν ως standalone λύσεις πλέον θεω-
ρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι πολλών λύσεων 
εκτύπωσης. Δεδοµένης της παρουσίας του GDPR 
(General Data Protection Regulation) που ήδη 
βρίσκεται σε ισχύ, µια δεδοµένη τάση για τις λύσεις 
εκτύπωσης είναι η ασφαλής αποθήκευση και δια-
χείριση των προσωπικών πληροφοριών των χρη-
στών. Στη λογική αυτή βλέπουµε την ανάπτυξη των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας διαµέσου των συνδε-
δεµένων πλατφορµών. Εργαλεία όπως η ενισχυ-
µένη αναγνώριση χρήστη, η χρήση ταυτοποίησης 
PIN, όπως και η ταυτοποίηση login και password 
θεωρούνται σε έναν βαθµό δεδοµένες. 

Diversity σε προϊόντα και υπηρεσίες
Η εγκαθίδρυση όλων αυτών των εξελίξεων στην 
αγορά του document solution θα αποτελέσει 
στροφή προς µια περισσότερο «ΙΤ-κεντρική» προ-
οπτική και προσέγγιση. Οι πελάτες θα επιθυµούν 
να αγοράζουν προϊόντα από vendors που δίνουν 
προτεραιότητα στο ΙΤ. Πρόκειται για µια τάση στην 

H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), αποτελεί 
τον επίσηµο αντιπρόσωπο των µηχανών Brother 
(www.brother.com) για Ελλάδα και Κύπρο και 
από το 2003 προσφέρει στην ελληνική αγορά όλη 
τη γκάµα των ποιοτικών Brother Α4 & A3 MFPs. 
Οι συσκευές διαθέτουν αναβαθµισµένα χαρακτη-
ριστικά για secure printing, smart scanning & 
document management, mobile & cloud printing, 
ενώ δέχονται τα ειδικά αναλώσιµα µειωµένου κό-
στους της Brother προσφέροντας ολοκληρωµένες 
λύσεις µε χαµηλό TCO.

Σηµαντικά χαρακτηριστικά 
που κάνουν τη διαφορά
• Μεγάλη γκάµα ποιοτικών πολυλειτουργικών

MFPs 3 σε 1 (print, scan & copy ) και 4 σε 1 (print,
scan, copy & fax).
• Secure printing: Πολυλειτουργικά MFPs µε εν-

σωµατωµένες λειτουργίες ασφαλούς λειτουργίας 
µε εισαγωγή PIN, χρήση NFC κ.ά.
• Cloud printing: Πολυλειτουργικά MFPs µε

δυνατότητες για εκτύπωση και σάρωση χωρίς τη
χρήση υπολογιστή από και προς υπηρεσίες cloud,
όπως Dropbox, Google Drive, OneDrive κ.ά.
• Mobile printing: Πολυλειτουργικά MFPs µε δυ-

νατότητες mobile/Web printing & scanning µέσω
του Brother iPrint&Scan (Android, iOS, Windows).
• Network/cloud scanning: Πολυλειτουργικά

MFPs µε δυνατότητα network scanning (Scan

to network folder, FTP, SFTP, Email Server, 
SharePoint & Easy Scan to Email), cloud 
scanning (Scan direct to Evernote, Picasa, Flickr, 
Facebook, Evernote, OneNote), κ.ά.
• Document management: Πολυλειτουργικά

MFPs µε δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων
(Scan to Searchable PDF, Scan to SharePoint
κ.α.)

• Laser και Inkjet έγχρωµα ή µονόχρωµα πο-
λυλειτουργικά MFPs, µε ταχύτητα εκτύπωσης
και σάρωσης έως και 50 σ.α.λ για τις επαγγελµα-
τικές συσκευές όπως για παράδειγµα στο MFC-
L6900DW.
• Υψηλής χωρητικότητας µελάνια για laser A4

MFPs, που φτάνουν έως τις 20.000 σελίδες, (MFC-
L6970DW).
• Υψηλής χωρητικότητας µελάνια για inkjet A3

& Α4 επαγγελµατικά έγχρωµα πολυλειτουργικά
MFPs που φτάνουν έως τις 6.000 σελ. (MFC-
J5945DW, MFC-6945DW).
• Έγχρωµοι εκτυπωτές και πολυλειτουργικές

συσκευές Α4 inkjet µε επαναγεµιζόµενα δοχεία
ink tank (DCPT510W, MFCT910DW κ.α.)
• Πολύ µεγάλη γκάµα έγχρωµων και µονόχρω-

µων πολυλειτουργικών MFPs για χρήση σε MPS
εφαρµογές µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης
ειδικών αναλωσίµων µε µειωµένο κόστος.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευµένες µηχανές 
γραφείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
στον τοµέα της εκτύπωσης και η SiliconBlue, ως 
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.

Ψηφιακός µετασχηµατισµός 
µε τα MFPs της Brother
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οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν 
εντός του έτους, προκειµένου να παραµείνουν 
ανταγωνιστικές. 

Καινοτοµία µε ΙοΤ και ΑΙ
Αναµένουµε πως οι επιχειρήσεις θα βασιστούν 
και θα εξελίξουν τις έξυπνες, συνδεδεµένες τε-
χνολογίες που έχουν ήδη ξεκινήσει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της βιοµηχανίας εκτύπωσης 
και ΙΤ. Η ΑΙ και το ΙοΤ έχουν γίνει µέρος της καθη-
µερινότητάς µας και καθώς οι τεχνολογίες αυτές 
βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις προσφορές 
τους, προσφέροντας πραγµατική αξία για τους πε-
λάτες τους. Προκειµένου να γίνει αυτό, οι vendors 
θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην εµπει-
ρία του τελικού χρήστη, κοιτάζοντας πέρα από την 
τεχνολογία ώστε να κατανοήσουν το πώς τα νέα 
features και η λειτουργικότητα είναι σχεδιασµένα 
για να έχουν µεγαλύτερο αντίκτυπο στη συνολική 
εµπειρία των πελατών. Με τον τρόπο αυτόν θα 
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επιτευχθεί ακόµα πιο στοχευµένη καινοτοµία, η 
οποία θα προσφέρει τις εµπειρίες που επιθυµούν, 
που χρειάζονται και εκτιµούν οι πελάτες. 

Ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης, προ-
βλέπουµε πως θα υπάρχει αυξηµένος ρόλος για 
τις document solutions µέσα στα επόµενα χρόνια. 
Βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα θα υπάρχει 
συνεχής εξάρτηση από το έντυπο και τις εκτυπώ-
σεις παρά από τις ψηφιακές εκδόσεις, ιδίως σε 
legal και coroporate ρυθµίσεις. 

Εντούτοις, την ίδια στιγµή, εφόσον προκύπτει ανά-
γκη για ψηφιακή µεταµόρφωση όλων των εκτυπω-
µένων εγγράφων ώστε να ανταποκριθούν στις α-
παιτήσεις όχι µόνο των επιχειρήσεων, αλλά επίσης 
των συνεχώς διαφοροποιούµενων αναγκών των 
εργαζοµένων µιας επιχείρησης, θεωρούµε πως 
θα ασκηθεί µεγαλύτερη πίεση στο πώς οι MFPs 
θα εξελιχθούν για µελλοντική χρήση στον χώρο 
εργασίας. TCP


