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Το segment των µεγάλων επιχειρήσεων αναµένε-
ται να κυριαρχήσει στην αγορά των MPS κατά την 
περίοδο πρόβλεψης. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι 
κυρίως επιρρεπείς σε κακόβουλα προγράµµατα, 
απειλές, spams και άλλα θέµατα ασφάλειας. Για 
την αποφυγή αυτών, επικεντρώνονται στη διαχεί-
ριση των λειτουργιών και των διαδικασιών τους, 
µε άµεσο αποτέλεσµα να κυριαρχούν στην αγορά 
MPS κατά την περίοδο προβλέψεων.

Η αγορά των MPS αναµένεται να εµφανίσει ανά-
πτυξη εντός του 2020, αλλά οι επιχειρήσεις γίνο-
νται ολοένα και πιο απαιτητικές καθώς επιχειρούν 
να ενισχύσουν την ψηφιακή µεταµόρφωση, να 
µειώσουν τις δαπάνες, τα ρίσκα ασφαλείας και να 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα. 
Η παγκόσµια έκθεση «Managed Print Services 
Landscape» της Quocirca προσδιορίζει τους πα-
ράγοντες που διαµορφώνουν τις υπηρεσίες MPS 
και αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο οι vendors 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Η έκθεση βασί-

Οι πάροχοι MPS παρέχουν παρακολούθηση ακρι-
βείας των πόρων εκτύπωσης µέσω ξεκάθαρων 
µηχανισµών και ανάλυσης. Επιπλέον, οι πάροχοι 
δίνουν έµφαση στον εκσυγχρονισµό και τη συ-
νεχή βελτίωση των προσφορών τους, αλλά λίγοι 
κοινοποιούν την επιχειρηµατική αξία του MPS. Η 
βελτίωση της χρήσης των αναλυτικών στοιχείων 
και του cloud computing θα ενισχύσει την αγορά 
κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η βασισµένη στο cloud ανάπτυξη λύσεων αναµέ-
νεται να διατηρήσει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς 
MPS κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η υψηλή 
αποδοτικότητα κόστους µε την ανάπτυξη των MPS 
αλλάζει τις προοπτικές του συµβατικού ΙΤ µοντέ-
λου. Οι υλοποίησεις cloud διατηρούν το µέγιστο 
µερίδιο αγοράς, καθώς προσφέρουν στις επιχει-
ρήσεις αποµακρυσµένη πρόσβαση σε έγγραφα 
και δεδοµένα στο cloud, ενώ το υβριδικό µοντέλο 
αναµένεται να είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος 
τρόπος υλοποιήσεων τα επόµενα χρόνια. 

ζεται σε πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη σε ΙΤ 
Managers στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη 
Γερµανία και τις ΗΠΑ και παρουσιάζει στοιχεία 
που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν 
να αγωνίζονται για την πραγµατοποίηση των στό-
χων µείωσης του κόστους και των περιβαλλοντι-
κών συνεπειών µε το MPS.

Στα βασικά ευρήµατα περιλαµβάνονται τα εξής:
• Το 79% προβλέπει αύξηση των δαπανών MPS 

τους επόµενους 12 µήνες, µε το 27% να σχεδιάζει 
µια σηµαντική αύξηση
• Το 50% λέει ότι η εκτύπωση εξακολουθεί να 

είναι πολύ σηµαντική για την επιχείρησή τους
• Το 72% δεν έχει επιτύχει πλήρως στόχους µεί-

ωσης κόστους αναλώσιµων
• Το 71% δεν έχει πραγµατοποιήσει πλήρως 

τους στόχους µείωσης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων
• Το 63% δηλώνει ότι βρίσκονται στη φάση βελ-

τιστοποίησης της ανάπτυξης του MPS, εστιάζο-

H Epson έχει µπει πλέον δυναµικά στο χώρο της 
επαγγελµατικής εκτύπωσης και των υπηρεσιών 
προσφέροντας πλήρη κάλυψη των αναγκών του 
πελάτη µε ταυτόχρονη µείωση κόστους, οµοιογέ-
νεια στόλου και αναλωσίµων και διαχείριση χρη-
στών και εκτυπώσεων. O χρήστης λαµβάνει ένα 
µηνιαίο τιµολόγιο και πληρώνει το αντίτιµο όσων 
εκτυπώνει, έχοντας όλα τα υπόλοιπα καλυµµένα 
από το συµβόλαιο του, όπως την εγκατάσταση και 
την παραµετροποίηση.
Στους άξονες αυτούς λοιπόν, η Epson προσφέρει:
• Κάλυψη των αναγκών εκτύπωσης, µε ε-

κτυπωτές και πολυµηχανήµατα για χρήση από 
1.000 ως 100.000 σελίδες/µήνα και ταχύτητες από 
24ppm ως 100ppm. Οι σειρές Epson Workforce 
Pro/RIPS/Enterprise για χρήση σε MPS συµβό-
λαια διαθέτουν κεφαλές Precision Core και δεν 
χρησιµοποιούν θερµότητα, µε πλεονεκτήµατα 
όπως άµεση ενεργοποίηση, ελαχιστοποίηση χρό-
νου εκτύπωσης πρώτης σελίδας και downtime, 
καθώς και εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέρ-
γειας.
• Μείωση συνολικού κόστους ιδιοκτησίας, 

λόγω της υψηλής επάρκειας αναλωσίµων -ως 
84.000 σελίδες-, της απουσία άλλων κρυφών εξό-
δων, όπως τα ανταλλακτικά περιοδικής συντήρη-
σης και της ελάχιστης κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, 
µέσω του συµβολαίου MPS, ο χρήστης επωφε-
λείται από το προβλέψιµο κόστος των εκτυπώσε-

ων, έχοντας ένα σταθερό κόστος τιµολόγησης ανά 
σελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του.
• Διαχείριση του στόλου, των δικαιωµάτων 

χρηστών και της ασφάλειας εκτυπώσεων µέσω 
των λογισµικών Epson Device Admin, Epson 
Print Admin και Epson Remote Services. Με 
αυτά, ο ΙΤ manager του πελάτη µπορεί να παρα-
κολουθεί την κατάσταση των εκτυπωτών-αναλω-
σίµων, τον αριθµό και το είδος των παραγόµενων 
εκτυπώσεων ανά χρήστη, να τους αποδίδει 
δικαιώµατα, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να λαµβάνει 
ειδοποιήσεις για σφάλµατα που χρήζουν αντιµε-
τώπισης. Την ίδια πληροφορία έχει και ο πάροχος 
των υπηρεσιών, ώστε να αποστέλλονται άµεσα 
τα κατάλληλα αναλώσιµα και να επισκευάζεται 
η οποιαδήποτε βλάβη. Οι εκτυπώσεις διασφαλί-
ζονται αφενός µε τη χρήση των πιο εξελιγµένων 
πρωτοκόλλων ασφάλειας και αφετέρου µε την 
ταυτοποίηση των χρηστών (follow-me printing), 
οι οποίοι παραλαµβάνουν τις εκτυπώσεις τους 
µόνον εφόσον εισάγουν τον κατάλληλο κωδικό ή 

περάσουν την κάρτα ταυτοποίησης. 
•Τέλος, ο πελάτης µπορεί να είναι σίγουρος 

ότι, κάνοντας την αλλαγή από εκτυπωτές laser 
σε εκτυπωτές business inkjet, συµβάλλει µε 
τον µέγιστο δυνατό τρόπο στον περιορισµό του 
οικολογικού αποτυπώµατος που σχετίζεται µε 
την εκτύπωση -- ελαχιστοποίηση της κατανάλω-
σης ενέργειας και των εκποµπών CO2 λόγω της 
τεχνολογίας Heat Free και µείωση των απορριµ-
µάτων λόγω της υψηλής επάρκειας των αναλω-
σίµων και της απουσίας ανταλλακτικών.

•Η Epson προκειµένου να διασφαλίσει τελικά 
την αρτιότητα του παρεχόµενου προϊόντος και 
υπηρεσίας διαθέτει εξειδικευµένο δίκτυο συνερ-
γατών, µε τις απαραίτητες τεχνικές πιστοποιήσεις, 
προκειµένου να παραδίδει ολοκληρωµένη λύση, 
είτε πρόκειται για µια µικρή επιχείρηση µε 2 ή 3 
εκτυπωτές, είτε πρόκειται για έναν µεγάλο οργα-
νισµό µε πολλαπλά κτίρια και θέσεις εργασίας. Το 
τοπικό γραφείο της Epson Hellas διαθέτει εξειδι-
κευµένο προσωπικό pre-sales, sales, after-sales 
για να συνεργαστεί µε το δίκτυο µεταπωλητών 
στη µελέτη, την παράδοση και την υποστήριξη 
οποιουδήποτε MPS έργου.

Μειώστε τα κόστη του printing, 
µε συµβόλαια MPS από την Epson

Άρθρο εκ µέρους της Epson
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