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σιµοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο από τις 
δυνατότητές τους, καθορίζοντας κατά πόσο έχουν 
τοποθετηθεί στις βέλτιστες δυνατές θέσεις. Στη 
συνέχεια θα χαρτογραφήσουν τον χώρο, προσφέ-
ροντας επιλογές τόσο για τις τρέχουσες όσο και τις 
µελλοντικές επιλογές. Πρόκειται για ένα σηµαντικό 
βήµα που θα εξασφαλίσει βελτιωµένη παραγωγι-
κότητα στον χώρο εργασίας. 
Συνεντεύξεις εργαζοµένων: Οι εργαζόµενοι θα ε-
ρωτηθούν σχετικά µε τις τρέχουσες διεργασίες και 
όποια προβλήµατα πιθανώς αντιµετωπίζουν. Έτσι 
θα δοθεί στον πάροχο η ευκαιρία να κατανοήσει 
καλύτερα τα πλεονεκτήµατα, τις αδυναµίες και τις 
ανάγκες εκείνων που χρησιµοποιούν και βασίζο-
νται στο printing περισσότερο. 
Συγκέντρωση δεδοµένων από συσκευές: Κατ’ 
αυτό τον τρόπο θα καταγραφεί το πώς χρησιµοποι-
ούνται οι συσκευές και µε ποια συχνότητα. Ποιες 
είναι οι εκτυπωτικές συνήθειες των εργαζοµένων 
και ποιες οι ανάγκες τους; Ο πάροχος MPS θα 

χρησιµοποιήσει ένα εργαλείο εκτίµησης για να 
συγκεντρώσει δεδοµένα από το υπάρχον σύστηµα 
εκτύπωσης, ώστε να αποκτήσει ευρύτερη κατανό-
ηση του πόσο χρησιµοποιείται η καθεµιά συσκευή 
και στη συνέχεια να καθορίσει τι ταιριάζει περισ-
σότερο στις ανάγκες της επιχείρησης. 

Μείωση εξόδων, βελτίωση cash flow
Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των decision 
makers επιθυµούν να εξοικονοµήσουν ανεπιθύ-
µητα έξοδα. Ένας από τους βασικούς λόγους που 
οι επιχειρήσεις συνεργάζονται µε τους παρόχους 
είναι το γεγονός ότι θα ανακαλύψουν ποια από αυ-
τά είναι περιττά και θα αποµακρύνουν τα εµπόδια 
όσο το δυνατό περισσότερο. Η ουσία δεν κρύβεται 
αποκλειστικά στις λιγότερες εκτυπώσεις, αλλά στο 
να εξασφαλιστεί ότι η επιχείρηση θα παραµείνει 
ασφαλής προκειµένου να µην προκύψει πρόβλη-
µα: θα έχουν υλοποιηθεί οι ενδεδειγµένες ψηφι-
ακές λύσεις και οι χρήστες θα έχουν εκπαιδευτεί 

προκειµένου να µοιραστούν αποτελεσµατικά τα 
δεδοµένα. 
Είτε πρόκειται για την ασφάλεια του δικτύου από 
απειλές ή την περικοπή στην κατανάλωση του 
χαρτιού, οι επιχειρήσεις θα ανακαλύψουν ότι η 
συνεργασία µε τον κατάλληλο πάροχο για τις εκτυ-
πωτικές τους ανάγκες θα βελτιώσει την κερδοφο-
ρία τους µακροπρόθεσµα. Δεν υπάρχει αµφιβολία 
ότι οι εκτυπωτικές ανάγκες κάποιες φορές είναι 
εκτός ελέγχου για µεγάλη µερίδα επιχειρήσεων 
και πολλές από αυτές δεν διαθέτουν τη γνώση ή τα 
µέσα για να κρατήσουν τις δαπάνες αυτές χαµηλά. 
Μια συνεργασία µε κάποιον πάροχο θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πού ακριβώς 
µπορούν να κάνουν βελτιώσεις και πώς.

Η αγορά του MPS
Η παγκόσµια αγορά MPS αναµένεται να φτάσει τα 
49,7 δισεκατοµµύρια δολάρια έως το 2025, σύµ-
φωνα µε νέα έκθεση της Grand View Research. 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιχειρήσεις απευ-
θύνονται στην Intersys για να αντιµετωπίσουν 
πιο αποτελεσµατικά τις ολοένα και µεγαλύτερες 
επιχειρησιακές προκλήσεις τους και να δηµιουρ-
γήσουν σύγχρονες ροές εργασιών. 
Προσθέτοντας στην τεχνογνωσία της οµάδας τα 
προϊόντα της Canon, η Intersys µπορεί να αντα-
ποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. 

Το MPS αποτελεί πρακτική που συνεισφέρει 
αποδεδειγµένα στην εύρυθµη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο και το 
µέγεθος τους. Με το Intersys MPS ο πελάτης ε-
νηµερώνεται σε κάθε στάδιο για την απόδοση της 
λύσης, το ποσοστό εξοικονόµησης και τα πρακτικά 
οφέλη που απολαµβάνει, για να έχει πλήρη δια-
φάνεια της επένδυσής του. Το MPS της Intersys 
µε λύσεις Canon προσφέρει: 

Δραστική Μείωση Κόστους
Συνδυάζοντας την πολυετή εµπειρία και εξειδί-
κευση της Intersys µε λύσεις Canon, το MPS 
µπορεί να αποφέρει σε µία επιχείρηση έως και 
55% µείωση του κόστους εκτύπωσης από το 
πρώτο µόλις έτος. Το λογισµικό uniFLOW της 
Canon δίνει τη δυνατότητα να εξάγονται αναλυτικά 
reports για τη λειτουργία, το είδος των εκτυπώσε-
ων και των εκτυπωτικών συνηθειών των εργαζο-
µένων, πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν 
τις επιχειρήσεις να θέσουν όρια και περιορισµούς. 

Εύκολη Διαχείριση & Παρακολούθηση
To Intersys MPS προσφέρει αποδέσµευση των 
πόρων του τµήµατος IT το οποίο πλέον µπορεί να 
εστιάσει σε βασικές λειτουργίες της επιχείρησης 
που θα αποφέρουν ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται 
µε τη χρήση του λογισµικού uniFLOW το οποίο ε-
πιτρέπει την ενιαία, συστηµατική, αποµακρυσµένη 
διαχείριση και παρακολούθηση του εκτυπωτικού 
εξοπλισµού.

Αποδεδειγµένη Αύξηση Παραγωγικότητας
Η διαρκής διαθεσιµότητα εξοπλισµού µε µειωµέ-
νο έως και µηδενικό downtime εξασφαλίζει τη 
διατήρηση της παραγωγικότητας. Συνδέουµε τη 
στρατηγική µε την εκτέλεση και αξιοποιώντας τις 
τεχνολογικές λύσεις της Canon επιτυγχάνουµε τη 

διευκόλυνση της εργασιακής καθηµερινότητας, 
και ταυτόχρονα την εξοικονόµηση χρόνου. 

Σηµαντική Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώ-
µατος
Με τις λύσεις της Canon, το Intersys MPS επι-
τυγχάνει εξοικονόµηση χαρτιού που µπορεί να 
φτάσει έως τις 220k σελίδες χαρτιού ή αλλιώς 
438 πακέτα χαρτιού (500 φύλλων). Αν αναλογιστεί 
κανείς ότι για την παραγωγή ενός κοινού πακέτου 
χρειάζεται το 60% ενός δέντρου µε το Intersys 
MPS µία επιχείρηση µπορεί να σώσει µέχρι και 
263 δέντρα σε µία τριετία. 

Μεγαλύτερη Ασφάλεια Δεδοµένων
Δεδοµένου ότι οι παραβιάσεις ασφαλείας µπο-
ρούν να βλάψουν τον οργανισµό σας και να 
επιφέρουν σοβαρά πρόστιµα λόγω GDPR, κρίνε-
ται επιτακτική η επένδυση στην προστασία. Τα 
µηχανήµατα Canon που περιλαµβάνονται στην 
υλοποίηση έργων MPS είναι ενισχυµένα µε χαρα-
κτηριστικά ασφαλείας που προστατεύουν τις πλη-
ροφορίες σας από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα και 
σας βοηθούν να συµµορφωθείτε µε τις επιταγές 
των κανονισµών GDPR. 

Εάν θέλετε η Intersys να σχεδιάσει ειδικά για 
εσάς λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη επι-
κοινωνήστε στο intersys@intersys.gr

Intersys & Canon: 
Υπηρεσίες MPS επόµενης γενιάς! 

Άρθρο της Δήµητρας Χήνα
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Δήµητρα Χήνα, Canon Office Product Manager, 
Intersys Business Solutions

....το επίπεδο ποιότητας και συνέπειας
των υπηρεσιών που παροσφέρετε.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ

....σε έναν και μόνο συνεργάτη με τον οποίο το
τεχνικό σας προσωπικό συνεννοείται ώστε να

εφαρμόζονται στρατηγικά οι λύσεις.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ

....με μεγαλύτερη ευστοχία τις
μελλοντικές εκτυπωτικές ανάγκες της

επιχείρησής σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ

... τη διαχείριση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση,

τις αναφορές για τον εξοπλισμό καθώς και τις
τακτικές αποτιμήσεις. 

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ

.... τους απαιτούμενους πόρους για τη
διαχείριση των συστημάτων σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ

.... το προσωπικό που εργάζεται για πιο
ουσιώδους σημασίας λειτουργίες για
την επιχείρησή σας.

ΑΥΞΗΣΤΕ

Με την υιοθέτηση μιάς λύσης Intersys MPS με λύσεις Canon , το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σας θα
απαλλαγεί από τις χρονοβόρες διαδικασίες troubleshooting και συντήρησης, αφοσιώνοντας πολύτιμο
χρόνο, ενέργεια και πόρους σε projects χρήσιμα για την λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
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