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Workflow
Σε αυτό το σηµείο οι υπηρεσίες MPS µπορούν να 
συνεισφέρουν σηµαντικά ως εργαλείο ψηφιακού 
µετασχηµατισµού. Δεν αναφερόµαστε αποκλει-
στικά στην περικοπή δαπανών ή στην προστασία 
από κυβερνοεπιθέσεις (παρόλο που είναι εξίσου 
σηµαντικοί παράγοντες), αλλά περισσότερο για τη 
βελτίωση των διεργασιών προκειµένου η επιχεί-
ρηση να εκµεταλλευτεί πλήρως την τεχνολογία 
που χρησιµοποιεί, προσθέτοντας νέες λύσεις όπου 
απαιτηθεί. Ο ρόλος των MPS ως εφαλτηρίου για 
ευρύτερο ψηφιακό µετασχηµατισµό έχει πλέον 
αναγνωριστεί περισσότερο από ποτέ. Πέρυσι, 
για παράδειγµα, µόλις το 23% των επιχειρήσεων 
συµφωνούσε µε το ότι οι υπηρεσίες MPS έπαιζαν 
σηµαντικό ρόλο στον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Ε-
ντός του 2020 το νούµερο αυτό έχει φτάσει το 54%. 

Ένας από τους βασικούς λόγους αλλαγής στον 
τρόπο σκέψης είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, 
τουτέστιν η χρήση σύγχρονων εργαλείων και τε-
χνολογίας για τον εξορθολογισµό των διεργασιών, 
κάτι που αντιστοιχεί µε την υλοποίηση στρατηγικής 
για διαχείριση εκτυπώσεων. Ένα τυπικό παράδειγ-
µα γι’ αυτό είναι η χρήση υπηρεσιών cloud για την 
αποθήκευση ότων των επιχειρηµατικών δεδοµέ-
νων, το οποίο σηµαίνει ότι οι πληροφορίες είναι 
ευκολότερα προσβάσιµες στους εργαζοµένους 
από ό,τι στο παρελθόν. Επιπρόσθετα, οι βελτιώσεις 
που µπορούν να γίνουν σε έναν στόλο εκτυπωτών 
µε τη χρήση MFPs είναι σηµαντικές.
Οι συσκευές MFP φέρνουν βελτιωµένη παραγω-
γικότητα στην επιχείρηση, επιτρέποντας στους τε-
λικούς χρήστες να εκτυπώνουν από παντού, αλλά 
και στην πολυσυσκευή να ανεβάζει αυτόµατα ένα 
σκαναρισµένο έγγραφο σε καθορισµένο online 
αποθηκευτικό χώρο, καθιστώντας το διαθέσιµο σε 
οποιονδήποτε. 

Ασφάλεια
Όταν οι περισσότεροι χρήστες αναφέρονται σε 
endpoint ασφάλεια, συνήθως έχουν ένα συγκεκρι-
µένο είδος συσκευής κατά νου: Laptops και άλλες 
mobile συσκευές που αποτελούν ευάλωτα σηµεία 
εισόδου για τις επιχειρήσεις. Οι συσκευές ΙοΤ 
προχωρούν ακόµα πιο πέρα, µε τους εκτυπωτές 
να αποτελούν αδύναµο σηµείο για τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις. 

Το 2019 υπολογίζεται πως το 59% των επιχειρήσε-
ων αντιµετώπισαν κάποια απώλεια σχετιζόµενη 
µε την απώλεια δεδοµένων εξαιτίας εκτυπώσεων. 
Μόλις το 1/3 από αυτές οφείλονταν στις ενέργειες 
ή στις παραλείψεις του προσωπικού, αφήνοντας 
να διαφανεί ξεκάθαρα ότι οι κυβερνοεγκληµατίες 
στρέφουν την προσοχή τους στους εκτυπωτές ως 
µέσο εισβολής στα δίκτυα των επιχειρήσεων. Ας 
αναλογιστούµε τον όγκο ευαίσθητων δεδοµένων 
που προέρχεται από τους εκτυπωτές. Το µόνο που 
χρειάζεται για να προκύψει κάποια καταστροφή 
είναι να χαθεί κάποιο µικρό κοµµάτι ευαίσθητων 
δεδοµένων, και τις περισσότερες φορές το µόνο 

που στέκεται ανάµεσα είναι ένας…ταπεινός εκτυ-
πωτής. 
Αυτό το θέµα θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά 
οποιαδήποτε επιχείρηση και είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους για τους οποίους η ασφάλεια 
των εκτυπωτών οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη 
γραµµή της στρατηγικής ασφάλειας των επιχειρή-
σεων. 
Κάποιες από τις πλέον κοινές απειλές που σχετί-
ζονται µε τις εκτυπώσεις και οδηγούν σε παραβιά-
σεις δεδοµένων περιλαµβάνουν:
• Κλοπή εγγράφων: Όταν µια εταιρεία αντιµε-

τωπίζει τη µη εξουσιοδοτηµένη µεταφορά δεδο-
µένων µέσω malware (γνωστή ως exfiltration 
ή data extrusion). Η Quocirca διαπιστώνει ότι οι 
εκτυπωτές είναι ο µεγαλύτερος στόχος για αυτές 
τις δραστηριότητες.
• Cryptojacking: Το Cryptojacking συµβαίνει 

όταν το malware εγκαθιστά παράνοµο λογισµικό 
cryptomining σε µια συσκευή, ώστε να αξιοποι-
ήσει την ισχύ επεξεργασίας για την εξόρυξη κρυ-
πτονοµισµάτων. Συχνά, τέτοια malware τοποθε-
τούνται σε ένα router ή σε άλλη συσκευή Internet 
of Things µε άµεση πρόσβαση σε πολλούς υπολο-
γιστές για µεγιστοποίηση της διαθέσιµης ισχύος.
• Hacking: Οποιαδήποτε συνδεδεµένη στο δίκτυο 

συσκευή ενδέχεται να παραβιαστεί. Οι hackers 
χρησιµοποιούν εκτυπωτές τόσο για να αποκτή-
σουν µη ασφαλή δεδοµένα στον σκληρό δίσκο 
όσο και για να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλα 
µέρη του δικτύου της εταιρείας που διαθέτουν από 
µόνα τους µεγαλύτερη κυβερνοασφάλεια.
• Επιθέσεις µέσω email: Το 2017, διαπιστώθηκε 

ότι το 44% των απωλειών δεδοµένων που σχετίζο-
νται µε την εκτύπωση σηµειώθηκαν επειδή τα έγ-
γραφα στάλθηκαν µε email σε εξωτερικές πηγές 
µέσω εκτυπωτή.
• Παραβίαση εκτυπωτή: Οι µη ασφαλείς ρυθµί-

σεις του εκτυπωτή µπορούν να τροποποιηθούν 
-σκόπιµα ή κατά λάθος- για να µειωθεί η ασφά-
λεια των εγγράφων. Οι αλλαγές µπορεί να περι-
λαµβάνουν την αποθήκευση εργασιών σε άλλη 
περιοχή, την αλλαγή διαδροµής εξ ολοκλήρου ή 
την επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές 
ρυθµίσεις για την εξάλειψη τυχόν προσαρµοσµέ-
νων λειτουργιών ασφαλείας που ενδέχεται να 
έχουν εγκατασταθεί.
Ένας πάροχος MPS θα διασφαλίσει ότι ο στόλος ε-
κτυπωτών της επιχείρησης είναι απολύτως ασφα-
λής και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες απώλειας 

δεδοµένων.

Έλεγχος και insights 
Εκτός της ασφάλειας, µια λύση MPS θα προσφέ-
ρει στην επιχείρηση ακόµα περισσότερα insights 
σχετικά µε το εκτυπωτικό περιβάλλον των 
πελατών της, επιτρέποντας να αναπτύξει συγκε-
κριµένες διεργασίες, να τρέξει reports, αλλά και 
να δηµιουργήσει προληπτικές ειδοποιήσεις για 
αναλώσιµα ή service.

Ανανέωση και παρακολούθηση προµηθειών
Οι επιχειρήσεις ξοδεύουν περίπου το 1-3% των 
ετήσιων εσόδων για εκτύπωση. Το 90% των επι-
χειρήσεων της Βόρειας Αµερικής δεν γνωρίζουν 
πόσα ακριβώς ξοδεύουν για τον σκοπό αυτόν. Α-
πό τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των MPS για 
τις επιχειρήσεις είναι η διαφάνεια. Συγκεκριµένα, 
ο πάροχος θα γνωρίζει πότε οι προµήθειες είναι 
σε χαµηλό επίπεδο και πότε θα χρειαστεί service. 
Όταν προκύψει τεχνικό πρόβληµα, θα προσφερθεί 
on-site υποστήριξη που θα καλυφθεί από τον πά-
ροχο. Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν το 
πλεονέκτηµα ότι µπορούν να παρακολουθούν τις 
δαπάνες µε πιο αποτελεσµατικό και οργανωµένο 
τρόπο.

Είναι συχνό φαινόµενο οι επιχειρήσεις να µην 
γνωρίζουν επακριβώς τις δαπάνες εκτύπωσης, 
επειδή δεν είχαν ποτέ τα µέσα να τις παρακολου-
θήσουν. Αυτό οδηγεί σε σταδιακή αύξηση των 
δαπανών για µεγάλο χρονικό διάστηµα, προκα-
λώντας συνεχή διαρροή πόρων. Τι συµβαίνει αν 
ένας οργανισµός ξοδεύει πολύ πάνω από αυτό 
που τελικά χρειάζεται; Τι συµβαίνει αν, µε κάποια 
βοήθεια, θα µπορούσαν να εφαρµόσουν στρατη-
γικές για τη µείωση αυτών των δαπανών και, στη 
συνέχεια, να τις διατηρήσουν σε κατάλληλο επίπε-
δο για το µέλλον; 
Το γεγονός είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των εταιρειών δεν γνωρίζει την απάντηση σε 
αυτά τα σηµαντικά ερωτήµατα, επειδή δεν πα-
ρακολουθούν τις συνήθειες εκτύπωσης. Μια 
υπηρεσία MPS θα µπορεί να παρακολουθήσει τη 
χρήση, αναλύοντας τις δαπάνες µε ακρίβεια. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι είναι πολύ ευκολότερος ο 
καθορισµός budget που είναι σε αντιστοιχία µε 
την πραγµατική χρήση και την κατανάλωση σε 
πόρους εκτύπωσης. Αφότου ο πάροχος υπολο-
γίσει το budget, θα βοηθήσει την επιχείρηση να 

Η παγκόσμια αγορά MPS αναμένεται να 
φτάσει τα 49,7 δισεκατομμύρια δολάρια 
έως το 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση της 

Grand View Research. Οι πάροχοι MPS παρέχουν 
παρακολούθηση ακριβείας των πόρων 
εκτύπωσης μέσω ξεκάθαρων μηχανισμών 
και ανάλυσης.
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H SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), από 
το 2003 αποτελεί την επίσηµη αντιπρόσωπο των 
µηχανών γραφείου της Brother για την Ελλάδα 
και την Κύπρο. Με βάση την πλήρη γκάµα των 
προϊόντων της Brother και τις εξειδικευµένες 
τεχνικές γνώσεις των στελεχών της, η SiliconBlue 
έχει την δυνατότητα να καλύπτει όλες τις σύγχρο-
νες ανάγκες των συνεργατών και πελατών της για 
σύγχρονες ολοκληρωµένες λύσεις Διαχείρισης 
Εκτυπώσεων (MPS) και Διαχείρισης Εγγράφων 
(MDS), που να υποστηρίζουν τη βελτίωση του 
workflow, τη µείωση του κόστους εκτύπωσης, µε 
γενικότερο στόχο τον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
µίας µικρής ή µεγάλης επιχείρησης.

Η πρόταση της SiliconBlue µε µηχανές Brother, 
για σύγχρονες MPS και MDS λύσεις έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:

• Μεγάλη γκάµα µηχανών που περιλαµβάνει δι-
άφορες κατηγορίες συσκευών όπως εκτυπωτές, 
πολυµηχανήµατα, σαρωτές κ.ά., ώστε να καλύ-
πτονται συνολικά όλοι οι στόχοι µίας σύγχρονης 
MPS και MDS λύσης. 
• Συνολική υποστήριξη της Brother για MPS 

λύσεις, µε µηχανήµατα που έχουν ενσωµατωµέ-
να χαρακτηριστικά για MPS εφαρµογές αλλά και 
δυνατότητα  συνεργασίας µε MPS S/W vendors, 
όπως Y Soft, PaperCut κ.α.
• Μείωσης του κόστους εκτύπωσης µε λύσεις 

όπως:
· Laser και inkjet εκτυπωτές και πολυµηχανή-

µατα Brother, µε δυνατότητα χρήσεις ειδικών α-
ναλωσίµων εξοικονόµησης κόστους εκτύπωσης 
έως 45%, στο πλαίσιο συµβολαίων 

· Σαρωτές Brother, οι οποίοι διαθέτουν εξει-
δικευµένα λογισµικά που τους επιτρέπουν να 
αρχειοθετούν και να οργανώνουν αυτόµατα τα 
αρχεία που σαρώνονται και να µετατρέπουν ψη-
φιακά αρχεία σε επεξεργάσιµα, µε αποτέλεσµα 
να µειώνουν την ανάγκη για εκτύπωση εγγράφων
• Υποστήριξη προστασίας δεδοµένων και των 

υποχρεώσεων του GDPR, µε:

· Εκτυπωτές και πολυµηχανήµατα Brother, µε 
δυνατότητα διαχείρισης της πρόσβασης στο µη-
χάνηµα µε έλεγχο ταυτότητας χρηστών δικτύου 
και ασφαλή λειτουργία κλειδώµατος, χρήση κάρ-
τα ή PIN σε συσκευές µε NFC Reader. 

· Σαρωτές Brother, οι οποίοι διαθέτουν εξειδι-
κευµένα λογισµικά που τους επιτρέπουν να δηµι-
ουργούν κλειδωµένα µε κωδικό αρχεία pdf και 
αρχεία κρυπτογραφηµένα µε τη χρήση Secure 
File Transfer Protocol (SFTP).
• Λύσεις MPS και MDS σε κάθετες αγορές και 

λύσεις, όπως:
· Λιανεµπόριο 
· γεία 
· Εκπαίδευση 
· Ξενοδοχεία/Φιλοξενία 

Η Brother βοηθά στην προστασία του περιβάλ-
λοντος µια και οι σύγχρονες συσκευές της έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν αναλώσιµα µε 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, διαθέτουν καλύτερη 
διαχείριση των εγγράφων µειώνοντας την ανάγκη 
των εκτυπώσεων, ενώ είναι πιο αποδοτικά ενερ-
γειακά.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευµένες µηχανές γρα-
φείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες στον 
τοµέα της εκτύπωσης και η SiliconBlue προσφέ-
ρει υψηλού επιπέδου λύσεις τόσο για τους συνερ-
γάτες όσο και για τους τελικούς πελάτες, µε στόχο 
να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή στο χώρο 
της εκτύπωσης.

παραµείνει εντός των στόχων της από πλευράς 
δαπανών. 

Απελευθέρωση πόρων ΙΤ 
Υπολογίζεται πως πάνω από το 20% του χρόνου 
του ΙΤ αναλώνεται σε εκτυπωτικά ζητήµατα. Οι 
λύσεις MPS ελαφρύνουν το «βάρος» στο προσω-
πικό του ΙΤ, µιας και λιγότερα προβλήµατα στους 
εκτυπωτές ή στα αναλώσιµα συνεπάγονται και 
µικρότερη εξάρτηση από το τµήµα ΙΤ, προκειµένου 
να ασχοληθεί µε projects που χρήζουν προσοχής. 

Διαχείριση αποµακρυσµένων εκτυπώσεων
Χάρη στο mobile printing, οι εργαζόµενοι θα 
µπορούν να εκτυπώσουν αποµακρυσµένα από 
off-site τοποθεσίες και από οποιαδήποτε συσκευή. 
Το αποτέλεσµα θα είναι σηµαντικό για την επιχεί-
ρηση, µιας και οι εργαζόµενοι δεν θα χρειάζεται 
να εµφανιστούν στο γραφείο για να εκτυπώσουν 

κάποια σηµαντικά έγγραφα κ.ο.κ. Εφόσον η επι-
χείρηση υποστηρίζει ένα περιβάλλον mobile print, 
οι MPS providers θα της προσφέρουν την απαραί-
τητη υποστήριξη. 

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος
Ο εξορθολογισµός της διαδικασίας εκτύπωσης 
µπορεί να οδηγήσει σε περικοπή αποβλήτων και 
κατανάλωσης ενέργειας. Οι περισσότερες συ-
σκευές στην αγορά ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
αποτελεσµατικότητας Energy Star. Αυτό σηµαίνει 
πως χρησιµοποιούν 60% λιγότερη ενέργεια σε 
σχέση µε τα µοντέλα προηγούµενων γενιών, χάρη 
σε χαρακτηριστικά όπως η αυτόµατη λειτουργία 
sleep και το ταχύτατο wake up. 

Συµβουλευτική
Οι υπηρεσίες MPS θα προσφέρουν στην επιχεί-
ρηση εξειδίκευση για το περιβάλλον εργασίας και 

τις διαδικασίες κατά περίπτωση. Ο αξιόπιστος 
συνεργάτης θα αναγνωρίσει ότι βασικό στοιχείο 
ζήτησης για τις υπηρεσίες MPS είναι η συµβου-
λευτική που παρέχει. Υπάρχει σηµαντική διαφο-
ρά µεταξύ ενός συνεργάτη που θα πουλήσει µία 
ή περισσότερες συσκευές και µετά θα… εξαφα-
νιστεί κι ενός άλλου που θα αναλάβει την πρω-
τοβουλία προτείνοντας µια συνολική στρατηγική 
printing στον πελάτη και στη συνέχεια θα είναι 
παρών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. 

Η πρώτη επαφή µε τον πάροχο, θα πρέπει να πε-
ριλαµβάνει τα ακόλουθα: 

Περιήγηση και χαρτογράφηση του χώρου: Οι 
ειδικοί θα εξετάσουν τον χώρο του πελάτη ώστε 
να διαπιστώσουν εάν ο χώρος είναι κατάλληλος 
για τη µέγιστη δυνατή παραγωγικότητα. Αυτό 
σηµαίνει εκτίµηση του εάν οι εκτυπωτές χρη-

Μηχανές BROTHER για 
ολοκληρωµένες λύσεις MPS και MDS  

Άρθρο του Νίκου Μπακάλη
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Νίκος Μπακάλης, Head of Greek Office, SiliconBlue 
(Brother-Hellas.gr)


