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ντας στα εργαλεία workflow για τη βελτίωση των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών
• Το 37% δηλώνει ότι το MPS είναι πολύ σηµα-

ντικό για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό (από 23% 
το 2018)
• Το 84% δηλώνει ότι τα ενσωµατωµένα MFP 

apps είναι χρήσιµα για την ενσωµάτωση έντυπων/
ψηφιακών workflows 
• Η ασφάλεια, η βιωσιµότητα και η καινοτοµία εί-

ναι τα κορυφαία κριτήρια επιλογής προµηθευτών. 
Σχολιάζοντας την έρευνα, η Louella Fernandes 
(research director της Quocirca) δήλωσε ότι οι ε-
πιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες 
MPS, κάτι που είναι ευπρόσδεκτο νέο για τους 
παρόχους. Ωστόσο, µιας και η αγορά είναι ώριµη, 
θα πρέπει να διαφοροποιήσουν την προσφορά 
τους και να αναζητήσουν ευρύτερες δεσµεύσεις 
που αξιοποιούν τη ζήτηση των πελατών για ψηφι-

ακό µετασχηµατισµό, ασφάλεια και βιωσιµότητα. 
Οι πελάτες αναζητούν πρόσθετες υπηρεσίες, 
όπως υπηρεσίες στο χώρο εργασίας, υπηρεσίες 
διαχείρισης πληροφορικής και υπηρεσίες συ-
νεργασίας, έτσι ώστε οι πάροχοι που ανταποκρί-
νονται σε αυτήν τη ζήτηση να είναι σε καλύτερη 
θέση για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επι-
τύχουν τους MPS στόχους που είχαν αποφύγει 
µέχρι τώρα.

Ψηφιακός µετασχηµατισµός δεν είναι απλά α-
γορά νέων σύγχρονων συσκευών, αλλά αλλαγή 
νοοτροπίας. Το outsourcing και οι as-a-service 
λύσεις θα πρέπει να είναι πρώτες στη λίστα του 
επιχειρηµατία που θέλει η επιχείρησή του να πάει 
µπροστά και να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει 
τις προκλήσεις της εποχής, συµπεριλαµβανο-
µένης και της κρίσης της πανδηµίας φυσικά, η 
οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω στο επιχειρείν. Το 
printing ως υπηρεσία µπορεί όχι µόνο να εξοι-
κονοµήσει χρήµατα, αλλά και να λύσει µια σειρά 
από άλλα προβλήµατα µέσα στην επιχείρηση 
µετακινώντας κόστη, εξαλείφοντας χρονοβόρες 
διαδικασίες, απαλλάσσοντας το ΙΤ και το τµήµα 
προµηθειών και ένα σωρό άλλα. Εδώ βεβαίως 
δεν µιλάµε για απλό leasing, αλλά για µια ολοκλη-
ρωµένη λύση διαχειριζόµενης εκτύπωσης. Η HP 
όχι µόνο έχει τεράστια τεχνογνωσία στο συγκεκρι-
µένο κοµµάτι και έχει εξελίξει όσο κανένας άλλος 
τα managed print services (MPS), αλλά προσφέ-
ρει µαζί µε τους συνεργάτες της ολοκληρωµένες 
λύσεις «µε το κλειδί στο χέρι» κοµµένες και ραµ-
µένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Μην περιορίζεστε στην εκτύπωση
MPS δεν είναι µόνο εκτύπωση, αλλά µια ολοκλη-
ρωµένη προσέγγιση η οποία βοηθά την επιχείρη-
ση να πετύχει µετρήσιµα αποτελέσµατα. Οι λύσεις 
MPS της HP προσφέρουν πρόβλεψη εξόδων, αυ-
ξάνουν το χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας, εξοµα-
λύνουν το workflow και ενισχύουν την ασφάλεια. 

Μια καταξιωµένη προσέγγιση
Οι υπηρεσίες MPS της HP έχουν σχεδιαστεί µε 
γνώµονα την αύξηση της παραγωγικότητας και 
της κερδοφορίας και περιλαµβάνουν τέσσερις 
πυλώνες:

1.  Ανάλυση
Μαθαίνουµε πώς λειτουργεί η επιχείρηση, αξιο-
λογούµε γιατί και πότε εκτυπώνει το προσωπικό 

και εντοπίζουµε τα σηµεία που χρήζουν βελτίω-
σης.
Η ΗΡ αναλαµβάνει:
• Να προσδιορίσει τις συσκευές, τις δυνατότητες 

και τις συνθήκες
• Να αξιολογήσει τα µοτίβα χρήσης και το συνο-

λικό κόστος εκτύπωσης
• Να δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα βελτιστοποί-

ησης του συνόλου των συσκευών

2.  Σχεδιασµός
Σε συνεργασία µε την επιχείρηση, αναπτύσσουµε 
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για το περιβάλλον 
εκτύπωσης, ειδικά προσαρµοσµένο στις εκάστοτε 
ανάγκες.
Η ΗΡ αναλαµβάνει:
• Να πραγµατοποιήσει αναλυτική µελέτη για την 

οριστικοποίηση των βασικών συσκευών, των 
διαµορφώσεων και των θέσεων
• Να ορίσει µετρήσεις απόδοσης
• Να µεγιστοποιήσει την απόδοση των επεν-

δύσεων που έχουν γίνει για τις υπάρχουσες 
συσκευές

3.  Υλοποίηση
Προχωράµε στην υλοποίηση του προγράµµατος 
χρησιµοποιώντας λύσεις που επιταχύνουν τις 
διαδικασίες της επιχείρησης, βελτιώνουν τη ροή 
πληροφοριών και συµβάλλουν στη µείωση των 
εξόδων.
Σε αυτό το στάδιο, η ΗΡ αναλαµβάνει:
• Να απλοποιήσει την εµπειρία εκτύπωσης των 

χρηστών
• Να βελτιστοποιήσει τις ρυθµίσεις ασφάλειας 

των συσκευών
• Να περιορίσει τα έξοδα αποθήκευσης των 

αναλώσιµων

4.  Διαχείριση
Αναλύουµε την απόδοση του συνόλου των συ-
σκευών και εντοπίζουµε τα σηµεία που χρήζουν 

βελτίωσης καθώς µεταβάλλονται οι ανάγκες της 
επιχείρησης.
Σε αυτό το στάδιο, η ΗΡ αναλαµβάνει:
• Να παρέχει προληπτικές ειδοποιήσεις, ώστε 

να µειωθεί ο χρόνος απασχόλησης του τµήµατος 
υποστήριξης
• Να διασφαλίσει την τήρηση των προτύπων και 

των πολιτικών εκτύπωσης
• Να παρέχει στοιχεία απόδοσης, αναλύσεις και 

αναφορές για το σύνολο των συσκευών
• Να βελτιώνει την απόδοση ευθυνών, την α-

σφάλεια και τη συµµόρφωση

Περιορίστε τη σπατάλη 
και την κατανάλωση ενέργειας 
Η HP διαθέτει πλέον την πιο ολοκληρωµένη υπη-
ρεσία Managed Print Service µε ουδέτερο ανθρα-
κικό αποτύπωµα στον πλανήτη διευκολύνοντας 
τους πελάτες να προωθήσουν τους στόχους της 
κλιµατικής αλλαγής και να είναι πιο παραγωγικοί, 
χωρίς καθόλου επιπτώσεις στη λειτουργία της της 
επιχείρησης.
Οι end-to-end ολοκληρωµένες λύσεις MPS µε 
συσκευές HP µπορούν να βοηθήσουν τις επιχει-
ρήσεις να µειώσουν και να αντισταθµίσουν το πε-
ριβαλλοντικό τους αποτύπωµα µε πολύ συγκεκρι-
µένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα επιτυγχάνοντας 
τους στόχους που έχουν θέσει. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε τη σελίδα: 
https://www8.hp.com/gr/el/services/mps.html

MPS µε λύσεις HP 
και αφήστε το printing στους ειδικούς
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