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To MPS (Managed Print Services) δεν είναι πλέον 
άγνωστο στην Ελλάδα. Ως υπηρεσία, µας συνοδεύει 
πολλά χρόνια µε τους κατασκευαστές να παρέχουν 
τη δυνατότητα αυτή από νωρίς. Με αρωγό τους µε-
γάλους οργανισµούς, οι οποίοι διέγνωσαν γρήγορα 
ότι το MPS είναι η λύση στο πρόβληµα της διαχεί-
ρισης του εκτυπωτικού τους στόλου, εισήλθε δυ-
ναµικά στην Ελλάδα και σιγά σιγά διευρύνθηκε  και 
στις µικρότερες επιχειρήσεις. Αν και το βασικότερο 
κίνητρο των εταιρειών ήταν η µείωση του κόστους 
των εκτυπώσεων, το MPS συµβάλει πραγµατικά 
και στην αύξηση της παραγωγικότητας µιας εται-
ρείας, µέσω της διαχείρισης του εκτυπωτικού στό-
λου, των αυτοµατοποιηµένων ροών εργασίας και 
της διαχείρισης ψηφιακών εγγράφων.

Η τεχνολογία έχει προκαλέσει έκρηξη στον αριθµό 
των εγγράφων που λαµβάνονται, αποθηκεύονται, 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποστέλλονται α-
πό τις επιχειρήσεις. Η Kyocera, έχοντας από νωρίς 
προβλέψει, ότι το MPS θα κινηθεί και προς την δια-
χείριση των εγγράφων, ονόµασε την λύση της MDS 
(Managed Document Services). Διατηρώντας 
την ίδια φιλοσοφία και µεθοδολογία προσέγγισής, 
ανεξαρτήτως ονόµατος, τζίρου, αριθµού µηχανη-
µάτων ή παραγωγικότητας του υποψήφιου πελάτη, 
διερευνά πως θα δώσει λύσεις, όχι µόνο στη δια-
χείριση των εκτυπωτών, αλλά και στην απαιτητική 
πλέον διαχείριση των ψηφιακών εγγράφων. 

Η Kyocera δίνει λύσεις
Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της, αξιόπιστα πολυλει-
τουργικά εκτυπωτικά συστήµατα συνοδευόµενα 

µε λύσεις αποµακρυσµένης διαχείρισης, αλλά και 
λογισµικά που µπορούν να αυτοµατοποιήσουν τις 
ροές εργασίας µέσα σε µία επιχείρηση. 
• Λύσεις όπως το Kyocera Fleet Services, που 

δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των εκτυπωτών σε 
πραγµατικό χρόνο. 
• Λογισµικά, όπως το MyQ µε το οποίο παρέχεται 

η δυνατότητα στην επιχείρηση να διαµορφώσει 
τον τρόπο µε τον οποίο εκτυπώνονται τα έγγραφα. 
• Τα Kyocera Capture Manager, Scanner 

Vision κ.ά., παρέχουν λύση στην µετατροπή ενός 
εγγράφου σε ψηφιακή µορφή, στη διαχείρισή του 
και αποθήκευσή του. 
• Τα MFPs πλέον από συσκευές εξόδου µετα-

τρέπονται και σε συσκευές εισόδου, µε τα ψηφια-
κά έγγραφα να κατευθύνονται απ` ευθείας από το 
MFP στις επιθυµητές θέσεις, ακόµη και στο cloud 
µε το Kyocera Cloud Connect ή στο SharePoint 
της επιχείρησης.

Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέ-
ρουν πλέον τα MFPs στη διαχείριση δεδοµένων, 
εύλογα διερωτόµαστε: Είναι τα δεδοµένα µου α-
σφαλή; Η Kyocera δηλώνει κατηγορηµατικά «ναι». 
Οι λύσεις Kyocera προστατεύουν τα ψηφιακά έγ-
γραφα καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις του GDPR. 
Με την χρήση Trusted Platform Module (TPM) σε 
όλα τα MFPs,  σε συνδυασµό µε το Data security 
Kit, όλα τα δεδοµένα που βρίσκονται στο MFP είναι 
ασφαλή, ενώ οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση ε-
µποδίζεται παράλληλα και από τον λογισµικό MyQ.

H συνεχής ανάπτυξη του εξοπλισµού και ο εµπλου-
τισµός µε νέα λογισµικά και νέες λύσεις από την 
Kyocera, καθώς και η συνεργασία της στο εξωτερι-
κό και στο εσωτερικό µε εταιρείες πληροφορικής, 
εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των παρεχόµενων 
λύσεων MDS. Το χαρτοφυλάκιο της Kyocera, σε 
Hardware & Software της παρέχει την δυνατότητα 
να προσαρµόσει την λύση στις ανάγκες του πελάτη, 
σε οποιονδήποτε κλάδο.

Καθώς η αγορά του MPS ωριµάζει και τα έξυπνα 
MFPs ενσωµατώνουν εφαρµογές που υποστηρί-
ζουν ολοκληρωµένες ροές εργασίας, το πάλαι ποτέ 
MPS, που ως κύριο στόχο είχε τον εξορθολογισµό 
των εκτυπώσεων θα συµπεριλάβει και λύσεις 
διαχείρισης εγγράφων (MDS). Η υλοποίηση µίας 
λύσης Managed Document Services θα είναι 
µονόδροµος και απαραίτητη πλέον από τις εται-
ρείες, δίνοντας στους κατασκευαστές µίας πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να γίνουν οδηγοί στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό. 

Kyocera: Από το MPS στο MDS
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Η ανάλυση της Quocirca διαπιστώνει ότι ο αντα-
γωνισµός εντείνεται, καθώς οι vendors φέρνουν 
τις διαφορετικές κορυφαίες τους επιλογές και την 
ευρύτερη εµπειρία υπηρεσιών πληροφορικής 
στην αγορά. 
Σύµφωνα µε τη Louella Fernandes, οι κορυφαίοι 
προµηθευτές ακολουθούν µια στρατηγική διαφο-
ροποίησης των προσφορών τους και ενίσχυσης 
της ικανότητας σε τοµείς όπως το cloud, το IoT, η 
ασφάλεια και τα analytics. Για να επιτύχουν, πρέ-
πει να συνεχίσουν να χτίζουν βαθύτερες σχέσεις 
µε πελάτες σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων και να 
γίνουν στρατηγικοί εταίροι στους υπεύθυνους λή-
ψης αποφάσεων του ΙΤ. 

Η πίεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
ασφάλειας και συµµόρφωσης και το αυξανόµενο 
βάρος των ανησυχιών βιωσιµότητας αντικατοπτρί-
ζονται στο γεγονός ότι η ασφάλεια και η βιωσιµό-

τητα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των πιο 
σηµαντικών κριτηρίων επιλογής προµηθευτή. Το 
48% των επιχειρήσεων αναζητούν έναν πάροχο 
MPS µε τεχνογνωσία ασφαλείας, ενώ η εξειδίκευ-
ση βιωσιµότητας, µια νέα επιλογή που προστέθη-
κε στην έρευνα του 2019, είναι µόλις 1% πίσω.
Η επίτευξη κανονιστικής συµµόρφωσης έχει 
αυξηθεί ως πλεονέκτηµα του MPS και χαρακτη-
ρίστηκε ως εξαιρετικά σηµαντική από το 52% των 
επιχειρήσεων. Η βελτιωµένη ποιότητα / αξιοπιστία 
υπηρεσιών και το µειωµένο κόστος ήταν στη δεύ-
τερη και τρίτη θέση. 

Συνοψίζοντας το τοπίο των υπηρεσιών MPS, η 
Louella Fernandes υποστηρίζει ότι η βασική 
αγορά MPS είναι ώριµη, αλλά εξακολουθούν 
να υπάρχουν δυνατότητες για τους παρόχους να 
αξιοποιήσουν ευκαιρίες ώστε να αυξήσουν το 
customer relevance και να προσφέρουν αξία, 

αναπτύσσοντας νέες προσφορές σε λιγότερο 
καλά εξυπηρετούµενους τοµείς όπως το IoT 
analytics και διαχείριση εκτύπωσης βάσει 
cloud.

Η ασφάλεια και η βιωσιµότητα µπορεί να είναι 
ψηλά στην ατζέντα όπως είπαµε, αλλά ο βασι-
κός παράγοντας ισχύος των υπηρεσιών MPS 
είναι η µείωση του κόστους και αυτό δεν έχει 
ακόµη πραγµατοποιηθεί πλήρως από την πλει-
ονότητα των οργανισµών, λόγω της διαρκούς 
εξάρτησής τους από την εκτύπωση. Οι πάροχοι 
MPS που βασίζουν τις προσφορές τους στην 
αποτελεσµατικότητα σχετικά µε τις επιχειρηµατι-
κές διαδικασίες και ελαχιστοποιούν τη σπατάλη 
εκτύπωσης - οδηγώντας σε µειωµένο ρίσκο, 
κόστος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις - θα 
είναι σε καλύτερη θέση για να αντιµετωπίσουν 
το µέλλον. TCP


