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Large Format Printing

σεις στην Ιαπωνία µειώθηκαν κατά περίπου 16%.
Πρόκειται για έναν τοµέα που παρακολουθεί στενά
η IDC λόγω ανησυχιών όχι µόνο για την περιφερειακή αγορά, αλλά και επειδή πολλοί εκτυπωτές
µεγάλου µεγέθους που πωλούνται από παγκόσµιους κατασκευαστές κατασκευάζονται στην περιοχή

και οι ανησυχίες σχετικά µε τον COVID-19 ενδέχεται να επηρεάσουν έντονα την αγορά του LFP.
Για ολόκληρο το έτος 2019, οι πωλήσεις εκτυπωτών µεγάλου µεγέθους παγκοσµίως µειώθηκαν
κατά σχεδόν 3,5%. Η αύξηση στους εκτυπωτές UV
και dye-sublimation δεν ήταν αρκετή για να αντι-

σταθµίσει τις φθίνουσες πωλήσεις πιο ώριµων
τεχνολογιών όπως οι solvent inkjet και οι LFPs
µε βάση το toner. Οι πωλήσεις εκτυπωτών ecosolvent inkjet µεγάλου µεγέθους ήταν αρκετά
ανθεκτικές το 2019, µε αύξηση σχεδόν κατά
1.000 τεµάχια παγκοσµίως. TCP

Άρθρο του Νίκου Σταυρόπουλου

Έχοντας, πλέον, ξεπεράσει τα 25 χρόνια επιτυχούς
λειτουργίας της και διατηρώντας ως βασικό στόχο
τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, η Active Computer
Systems A.E. βρίσκεται δικαίως ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας. Έχει συνάψει συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους διεθνείς
οίκους πληροφορικής στον κόσµο και δε σταµατά
να εξελίσσει διαρκώς το portfolio της µε προηγµένα
προϊόντα και λύσεις πληροφορικής.
H Active αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
συνεργάτες της HP σε παγκόσµιο επίπεδο και µάλιστα από το 2016 ανήκει στην κορυφαία βαθµίδα
συνεργατών της HP Partner First Platinum. Αυτό
σηµαίνει ότι έχει πετύχει τα υψηλοτέρα επίπεδα
τεχνογνωσίας & εµπειρίας στον τοµέα του Printing
και µάλιστα συνιστά τον αποκλειστικό συνεργάτη
της HP στα εκτυπωτικά µηχανήµατα Production
Large Format (PageWide XL).
Η τεχνολογία PageWide, που έχει αναπτυχθεί από
την ΗΡ, προσφέρει επαγγελµατικής ποιότητας εκτυπώσεις µε υψηλές ταχύτητες, σε ποικιλία µέσων,
µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και σε συνδυασµό µε µείωση κόστους παραγωγής έως 50%.
H Active είναι πιστοποιηµένο κέντρο πωλήσεων και
εξουσιοδοτηµένο service center στην κατηγορία
των DesignJet και PageWide XL και διαθέτει τις
ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων ανάλογα µε τις
εφαρµογές:
HP DesignJet Office/AEC

• HP DesignJet High- Impact Graphics &
Professional Photo-Quality
• HP DesignJet Production
• HP PageWide XL Production
Η νέα σειρά DesignJet Office/AEC , που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, συνδυάζει τα ακόλουθα
Highlights:

• Είναι φιλικά προς το χρήστη: µπορείτε να στείλετε τα αρχεία µε ένα Click στο HP Click Software
και να εκτυπώσετε σχέδια σε διαφορετικά µεγέθη,
χωρίς συµβιβασµούς στην ταχύτητα εκτύπωσης
• Ταιριάζουν στο γραφείο και στο budget: µπορείτε να εξοικονοµήσετε χώρο στο γραφείο µε τα
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Active & HP: Εγγύηση ποιότητας
και στο large format

Το προϊοντικό portfolio πλαισιώνεται από µία µεγάλη ποικιλία σε αναλώσιµα (µελάνια, κεφαλές),
αυθεντικά ρολά µέσων εκτύπωσης, καθώς και
ανταλλακτικά.
Η καινοτοµία και αποκλειστική λύση που προσφέρονται από την Αctive, είναι η διάθεση εξειδικευµένων εκτυπωτικών λύσεων Large Format µέσω
leasing µε χρέωση βάσει χρήσης, σε συνδυασµό
µε µία ολοκληρωµένη ποιοτική after sales υποστήριξη. Η κατάλληλη χρήση των εκτυπωτών µίας
επιχείρησης επιτρέπει όχι µόνο τον ακριβή προσδιορισµό του απαιτούµενου λειτουργικού κόστους,
αλλά και τη µείωσή του.
Νίκος Σταυρόπουλος, Printing Product Manager @
Active Computer Systems

µικρότερα plotter στον κόσµο που συνδυάζουν το
στυλ µε ανταγωνιστική τιµή
• Συµβαδίζουν µε το σύγχρονο τρόπο εργασίας:
σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώστε ή προγραµµατίστε τις εκτυπώσεις σας απ’ οπουδήποτε
µε το HP Smart App
• Ανταποκρίνονται στους στόχους βιωσιµότητας: είναι κατασκευασµένα µε 30% ανακυκλωµένο πλαστικό
• Nέα αναλώσιµα Bright Office: προσφέρουν
έως και 31% µεγαλύτερη ακρίβεια γραµµών και
έως 65% µεγαλύτερη χρωµατική γκάµα
Επιπροσθέτως, το νέο portfolio περιλαµβάνει τις
ακόλουθες σειρές και µοντέλα:

• HP DesignJet T200 Printer series – Iδανικοί
για επαγγελµατίες ΑΕC που εργάζονται στο σπίτι.
Εύκολες και προσιτές εκτυπώσεις µε τους µικρότερους plotters στον κόσµο. Διαθέσιµοι σε 24-in
• HP DesignJet T600 Printer series – Ιδανικοί
για επαγγελµατίες AEC σε γραφεία. Γρήγορες,
εύκολες και προσιτές εκτυπώσεις, σχεδιασµένοι
για το κατασκευαστικό οικοσύστηµα. Διαθέσιµοι
σε 24-in και 36-in
• HP DesignJet Studio Printer series – Ιδανικοί
για επαγγελµατίες ΑΕC (αρχιτέκτονες, µηχανικούς,
κατασκευαστικού κλάδου), µε ιδιαίτερη έµφαση
στην αισθητική. CarbonNeutral πιστοποίηση. Διαθέσιµοι σε 24-in και 36-in

O ακριβής προσδιορισµός των υφιστάµενων αλλά και µελλοντικών εκτυπωτικών σας αναγκών
επιτρέπει σε µια επιχείρηση όχι µόνο τον ακριβή
προσδιορισµό του απαιτούµενου λειτουργικού
κόστους, αλλά και τη µείωσή του. Συγκεκριµένα,
το σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης που προτείνει η ACTIVE σε συνεργασία µε την HP, θα σας
εξασφαλίσουν µείωση έως και 30% στα συνολικά
λειτουργικά σας κόστη.
Τα έµπειρα στελέχη της Active θα σας κατευθύνουν
στην επιλογή της βέλτιστης λύσης, για την κάλυψη
των εκτυπωτικών αναγκών σας σε ανταγωνιστικές
τιµές, ενώ η υψηλή κατάρτιση και ο επαγγελµατισµός των τεχνικών υπηρεσιών µας εγγυάται τη
µακρόχρονη συνεργασία µας.
Δέσµευσή µας είναι να διατηρούµε υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας στην αγορά της πληροφορικής, προσφέροντας καινοτόµες λύσεις και προϊόντα. Στόχος
µας µας είναι η τεχνολογική αναβάθµιση του εργασιακού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα
την απρόσκοπτη λειτουργία, απόδοση, καθώς και
οικονοµία υπό την έννοια του χρόνου αλλά και της
εξοικονόµησης χρηµάτων.
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