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έχουν σχεδιαστεί για µεγάλο όγκο εκτυπώσεων, 
εποµένως καλό είναι οι κάτοχοι να γνωρίζουν τη 
συνιστώµενη χρήση της µονάδας (σελίδες ανά 
µήνα). Ο αριθµός των σελίδων που µπορούν να 
εκτυπωθούν µε ένα συγκεκριµένο cartridge, που 
αναφέρεται ως απόδοση ISO, προσφέρει µια γε-
νική ιδέα για το πόσο συχνά τα δοχεία µελανιού 
χρειάζονται αντικατάσταση.

Να ληφθεί υπόψη ότι ακόµη και αν υπάρχει ένας 
in-house εκτυπωτής, ενδέχεται να έχει νόηµα η 
ανάθεση σε τρίτους (π.χ. online) υπηρεσιών εκτύ-
πωσης για µεγαλύτερες εργασίες ή ειδικές εκτυ-
πώσεις, όπως είναι τα φυλλάδια. 
Με δεδοµένη την υψηλή τιµή του µελανιού και του 
toner, απλώς δεν είναι οικονοµικό να πραγµατο-
ποιούνται εκτυπώσεις µεγάλου όγκου σε λιγότερο 
ακριβές συσκευές, ειδικά όταν πρόκειται για 
έγχρωµα έγγραφα ή φωτογραφίες. Η αγορά εκτυ-
πωτή χαµηλότερου κόστους για βασικές ανάγκες 
και η εξωτερική ανάθεση µεγαλύτερων εργασιών 
εκτύπωσης αποτελεί τον ιδανικό συµβιβασµό για 
τις περισσότερες SOHO.

Εκτυπώσεις διπλής όψης
Το γνωστό duplexing είναι η δυνατότητα εκτύπω-
σης και στις δύο πλευρές της σελίδας. Μολονότι 
µπορεί εκ πρώτης να µην είναι κάτι που ζητάει κά-
ποιος από τη συσκευή εκτύπωσης, σε βάθος χρό-
νου η εκτύπωση διπλής όψης εξοικονοµεί χαρτί 
και χρήµατα. Ταυτόχρονα, έχει θετική επίπτωση 
στο περιβάλλον. 

Συνδεσιµότητα
Εκτός από τη βασική σύνδεση USB µε τον υπολο-
γιστή, οι περισσότερες συσκευές εκτύπωσης προ-
σφέρουν ενσύρµατη δικτυακή σύνδεση, ασύρµατη 
ή και τα δύο. Το βασικό πλεονέκτηµα, εκτός από το 
ότι µειώνει την ακαταστασία των καλωδίων είναι 
η δυνατότητα εκτύπωσης από ποικιλία συσκευών 
όπως τα κινητά ή τα tablets. Οι επιλογές συνδεσι-
µότητας είναι εξαιρετικά επίκαιρες στην εποχή µας 
και σε οικιακό περιβάλλον, όπου κάποιος γονιός 
µπορεί να εργάζεται στο σπίτι και ταυτόχρονα τα 
παιδιά να χρειάζονται εκτυπώσεις για τις εργασίες 
του σχολείου. 

Ασπρόµαυρες και έγχρωµες
Οι έγχρωµες εκτυπώσεις µπορεί να πιο αργές και 
ακριβότερες, αλλά πιθανώς να είναι ένα χαρακτη-
ριστικό που ο χρήστης χρειάζεται από τον εκτυ-
πωτή, εφόσον σκοπεύει να παράγει διαφηµιστικό 
υλικό, όπως φυλλάδια ή έγχρωµες φωτογραφίες. 
Το ίδιο ισχύει και για την οικιακή χρήση, στην 
περίπτωση τόσο των φωτογραφιών όσο και των 
εργασιών ή άλλων απαιτούµενων εκτυπώσεων. 
Εάν ο κάτοχος χρειάζεται έγχρωµες εκτυπώσεις 
υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
χρησιµοποιεί χαρτί υψηλής ποιότητας, το οποίο 
είναι συχνά πιο ακριβό από το κανονικό χαρτί 
εκτυπωτή.

Ευελιξία µέσων
Κατάλληλη επιλογή µιας συσκευής που µπορεί να 
χειριστεί διαφορετικά µεγέθη και βάρη χαρτιού, 
καθώς κι άλλα µέσα, όπως διαφάνειες και κάρτες 
ευρετηρίου. Μία ακόµα επιλογή είναι εκείνη της 
εκτυπωτικής συσκευής που προσφέρει flatbed 
copying, εάν ο χρήστης ενδιαφέρεται για αντιγρα-
φή από βιβλία. 

Με τον περισσότερο κόσµο να εργάζεται από
το σπίτι η τηλεργασία φαίνεται ότι ήρθε για να
µείνει. Στην παρούσα κατάσταση, αλλά και στην
µετά-την-πανδηµία «κανονικότητα» το remote
printing είναι (και θα είναι) ένα προαπαιτούµενο
feature για κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόµενο.
Η HP ενσωµατώνει ήδη στους εκτυπωτές της
προηγµένα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον
καθένα να έχει ένα ολόκληρο εκτυπωτικό σύ-
στηµα µαζί του. Εννοούµε εικονικά φυσικά και
µάλιστα στην οθόνη του smartphone του. To HP 
Smart είναι ένα δωρεάν app που κάνει το κινητό
προέκταση της πολυλειτουργικής συσκευής
ανεξάρτητα από το που βρίσκεται. Μέσω του HP
Smart ο χρήστης µπορεί όχι µόνο να εκτυπώνει
έγγραφα και φωτογραφίες, αλλά να σαρώνει και
να βλέπει το σαρωµένο έγγραφο στην οθόνη του
κινητού του, να το αποστέλλει µέσω e-mail, ή να
το ανεβάζει σε κοινόχρηστους cloud φακέλους.
Επιπλέον, µπορεί να πραγµατοποιεί συγκεκριµένα
workflows εύκολα και γρήγορα µε τα έξυπνα 
shortcuts (για παράδειγµα, σάρωση, uploading
και αποστολή ή/και εκτύπωση µε ένα κλικ), αλλά
και να ενηµερώνεται για την κατάσταση του εκτυ-
πωτή, το επίπεδο των µελανιών κ.λπ.

Με το HP Smart το κινητό εκτός από τηλέφωνο,
κάµερα, GPS και τόσα άλλα, τώρα γίνεται και προ-
έκταση του εκτυπωτή σας!

HP Roam for Business
Με το HP Roam for Business η HP δηµιούργησε
το πραγµατικό cloud printing, αφού ο επαγγελ-
µατίας µπορεί να εκτυπώσει τα έγγραφά του σε
οποιαδήποτε HP Roam-συµβατή συσκευή. Και
όταν λέµε σε οποιαδήποτε, εννοούµε σε οποιαδή-
ποτε συνδεδεµένη συσκευή στο γραφείο, στο σπίτι
ή σε έναν ολοένα αυξανόµενο αριθµό δηµόσιων
print locations. Μάλιστα, µέσω GPS µπορείτε να
βλέπετε στην οθόνη του κινητού σας τα κοντινά
διαθέσιµα printing spots.
Πρόκειται για µια συνδροµητική υπηρεσία, ενώ
µπορείτε να επωφεληθείτε από την τρέχουσα προ-
σφορά της HP που προσφέρει δωρεάν συνδροµή
για ένα έτος µε την αγορά ενός εκ των µοντέλων
HP LaserJet Pro M404dw, HP LaserJet Pro MFP,
M428dw/fdw, HP Color LaserJet Pro
M454dw, HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

µέσα από το δίκτυο των συνεργατών της HP.

Γιατί HP Roam for Business & HP LaserJet 
Pro;
• Εκτύπωση χωρίς επαφή: Στείλτε εργασίες 

εκτύπωσης χρησιµοποιώντας το smartphone, 
χωρίς να αγγίξετε τον εκτυπωτή.
• Ιδανική λύση για mobile εργαζοµένους:

Εκτυπώστε από το γραφείο, από το σπίτι, ή από 
οποιονδήποτε συµβατό εκτυπωτή. 
• Εκτυπώστε µε ασφάλεια: Οι εργασίες κρυ-

πτογραφούνται και διατηρούνται στο cloud έως 
ότου είστε έτοιµοι να τις αποδεσµεύσετε.
• Το ιδανικό εργαλείο για την επιχείρηση του 

σήµερα: Οι εκτυπωτές HP LaserJet Pro είναι 
πλούσιοι σε χαρακτηριστικά, προσιτοί και µε 
προηγµένες λειτουργίες ως κοινόχρηστες συ-
σκευές γραφείου.

Εκτυπώνοντας από παντού µε την HP
Άρθρο εκ µέρους της HP
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Η πανδηµία COVID-19 έχει ήδη επηρεάσει σο-
βαρά την παγκόσµια οικονοµία, µε επιπτώσεις 
σοβαρές που είναι πιθανό να έχουν και µεγάλη 
διάρκεια. Ως αποτέλεσµα, η εργασία από το σπίτι 
ήταν επιβεβληµένη το προηγούµενο χρονικό 
διάστηµα και πλέον αρκετές επιχειρήσεις την 
υιοθετούν σε πιο µόνιµη βάση. Το καθεστώς της 
τηλεργασίας θα αφορά όλο και µεγαλύτερες οµά-
δες εργαζοµένων, άλλωστε κάποιες επιχειρήσεις 
το είχαν περιορισµένα εφαρµόσει πολύ πριν τον 
COVID-19. Η µετάβαση στην ψηφιοποίηση θα 
επιταχυνθεί και αυτό θα δηµιουργήσει ευκαιρίες 
για νέες υπηρεσίες για τους πελάτες σας µε χα-
µηλότερο κόστος

Οι SOHO λύσεις, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί για να 
καλύψουν ανάγκες µικρών εταιρειών, αποδεί-
χθηκαν ιδανικές και για home-office ανάγκες. Τα 
στοιχεία των τελευταίων δύο µηνών δείχνουν ότι 
η SOHO αγορά ενισχύθηκε σηµαντικά σε όλες τις 
τεχνολογίες (Inkjet, Laser, Ink Tank κλπ) όπως 
και στις λύσεις cloud και mobile print.
Η Intersys µε τα ποιοτικά προϊόντα Brother πα-
ρέχει Home - MPS πολυλειτουργικές εκτυπω-
τικές λύσεις στην inkjet τεχνολογία, πρωτοπορεί 
µε την σειρά MFCJ και DCPT µε λειτουργίες 
εκτύπωσης-αντιγραφής-σάρωσης, Fax, USB & 

WiFi και σύστηµα αναπλήρωσης µελανιών µε 
µπουκάλι, ή high yield ink όπως και µε Ink Tank 
λύσεις µε διπλά high yield inks in-box, αλλά και 

P-inks για επιλεγµένους συνεργάτες
Για πιο απαιτητικούς χρήστες και για µεγαλύτερες
παραγωγές, η Brother προσφέρει laser Soho
- λύσεις σε printers & MFP’s µε τις βραβευµέ-
νες σειρές εκτυπωτών HLL, πολυλειτουργικών
συσκευών DCPL και MFCL υψηλής αξιοπιστίας
και χαµηλού κόστους για όλες τις απαιτήσεις. Το
µικρό τους µέγεθος, επιτρέπει την εύκολη τοπο-
θέτηση τους σε γραφεία σπιτιού και τα χαµηλά ε-
πίπεδα θορύβου διατηρούν το περιβάλλον φιλικό
για τον εργαζόµενο. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε
συνδυασµό µε τα υψηλής ποιότητας και διάρκειας
αναλώσιµα της Brother την ποιότητα και αποτελε-
σµατικότητα του γραφείου στο σπίτι.

Όποιο και εάν είναι το µέγεθος της επιχείρησής 
σας, οι προτάσεις µας µπορούν να εξασφαλίσουν 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και παραγω-
γικότητα. Με την Intersys στο πλευρό σας, θα 
αποκτήσετε µεγαλύτερο έλεγχο του κόστους, 
ασφάλεια, θα ανακαλύψετε νέα εργαλεία και θα 
µετατρέψετε µε εύκολο και αποτελεσµατικό τρόπο 
το σπίτι σε γραφείο. Η αξεπέραστη σταθερότητα 
και αντοχή των Brother Μηχανών, σε συνδυα-
σµό µε την εµπειρία της Intersys καθιστά τις εκτυ-
πωτικές λύσεις ιδανικές και σε home περιβάλλον 
για κάθε χρήστη. 

Τηλεργασία µε τις κορυφαίες 
λύσεις της Brother 

Άρθρο του Χαράλαµπου Καραΐσκου
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Χαράλαµπος Καραΐσκος
Product Manager, Business Imaging & 
Professional Print στην Intersys

Διαχείριση χαρτιού
Ιδίως στην περίπτωση των SOHO, σίγουρα υπάρ-
χουν πολύ πιο σηµαντικές εργασίες από τη συνεχή 
και χρονοβόρα τροφοδοσία του paper tray µε 
φύλλα χαρτιού. Για όσους εκτυπώνουν σε τακτική 
βάση, θα πρέπει να επιλέξουν ένα µοντέλο µε χω-
ρητικότητα τουλάχιστον 250 σελίδων ή περισσότε-
ρο. Επιπλέον, θα χρειαστεί αυτόµατος τροφοδότης 
χαρτιού που θα συγκρατεί τουλάχιστον 30 σελίδες. 

Χρόνος απόκρισης
Οι εκτυπωτές που δεν απαιτούν χρόνο προθέρ-
µανσης είναι ιδανικοί για περιβάλλοντα SOHO, 
όπου η συσκευή µπορεί να παραµείνει αδρανής 
για ώρες ή ηµέρες. 
Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης / αντιγραφής 
είναι εξαιρετικές, αλλά δεν θα εξοικονοµήσουν 
χρόνο εφόσον ο χρήστης πρέπει να περιµένει 
κάποια λεπτά για να ζεσταθεί η µονάδα κάθε φορά 
που βγαίνει από την αναστολή λειτουργίας. Ορι-
σµένοι εκτυπωτές προσφέρουν πλέον έναν πρώτο 
χρόνο εκτύπωσης που είναι µικρότερος από 10 
δευτερόλεπτα.

Τα πλεονεκτήµατα των MFPs
Ας εξετάσουµε αναλυτικά µερικά από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα που προσφέρουν ειδικότερα οι 
συσκευές MFPs στο περιβάλλον των SOHO. 

Εξοικονόµηση δαπανών
Παρόλο που η επένδυση σε έναν µόνο πολυλει-
τουργικό εκτυπωτή (MFP) µπορεί να είναι υψη-
λότερη από έναν standalone, φωτοαντιγραφικό 
ή scanner, ο κάτοχος µιας τέτοιας συσκευής έχει 
τη δυνατότητα να εκτελεί όλες αυτές τις λειτουρ-
γίες και πολλές ακόµα σε µία µόνο. Επιπλέον, το 
µακροπρόθεσµο κόστος χρήσης και συντήρησης 
είναι χαµηλότερο µε ένα MFP. Αντί να αγοράζει 
toner / µελάνι, χαρτί και υπηρεσίες συντήρησης 
για πολλές συσκευές, µπορεί να πληρώνει απο-
κλειστικά για αναλώσιµα και υπηρεσίες µε µία 
µόνο µηνιαία χρέωση.
Απλουστευµένη διαχείριση 
Εφόσον υπάρχουν πολλές συσκευές στο γραφείο 
ή το σπίτι, θα πρέπει να αγοραστούν αναλώσιµα 
από διάφορους κατασκευαστές για διαφορετικές 
µάρκες και µοντέλα. Ένας εκτυπωτής MFP ση-

µαίνει προµήθεια των αναλωσίµων για έναν τύπο 
συσκευής - από έναν προµηθευτή.

Εξοικονόµηση χώρου
Ο περιορισµένος χώρος είναι κάτι σύνηθες στην 
περίπτωση των SOHO και µια συσκευή MFP θα 
βοηθήσει στην οργάνωση που απαιτείται για την ε-
κτύπωση, το σκανάρισµα ή τη δηµιουργία αντιγρά-
φων. Μιας κι όλες αυτές οι εργασίες πραγµατοποι-
ούνται µέσω µίας µόνο συσκευής, θα απαιτηθεί 
µόλις ένα µικρό µέρος του χώρου για την τοποθέ-
τηση του MFP. Επιπλέον, µε τα αναλώσιµα να πε-
ριορίζονται κι αυτά αντίστοιχα σε µία συσκευή, δεν 
θα χρειαστεί επιπλέον αποθηκευτικός χώρος. 

Μεγαλύτερη λειτουργικότητα 
Με την έλευση του email και του cloud 
computing, οι συσκευές fax έχουν µειωθεί αισθη-
τά στα γραφεία και στα σπίτια. Πλην όµως, η χρη-
σιµότητα για fax δεν έχει εξαφανιστεί παντελώς. 
Χάρη στα MFPs, ο χρήστης µπορεί να λαµβάνει 
και να αποστέλλει faxes χωρίς τη ανάγκη να δια-
θέτει µια ξεχωριστή συσκευή γι’ αυτό τον σκοπό. 




