
Αυτοπρομήθεια 
εργαζομένων

Το 53% παρατήρησε πολλαπλασιασμό 
των εκτυπωτών, καθώς οι εργαζόμενοι 
προμηθεύτηκαν μόνοι τους εκτυπωτές για 
να στηρίξουν την εργασία από το σπίτι

Το 71% των εταιρειών επωμίστηκε το κόστος 
χωρίς διάκριση μεταξύ επαγγελματικών και 
προσωπικών εκτυπώσεων από τους εργαζομένους

Το 70% ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι 
ξόδεψαν μεγάλα χρηματικά ποσά για 
φύσιγγες κατά την αγορά ετοιμοπαράδοτων 
εκτυπωτών για οικιακή χρήση
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Οι συσσωρευμένες εργασίες 
προκαλούν μαζικές εκτυπώσεις 
στο γραφείο

Ο αντίκτυπος της 
υβριδικής εργασίας...

Η συμπεριφορά των 
εκτυπωτών αλλάζει...

Ο επαγγελματικός εκτυπωτής inkjet χωρίς θερμότητα της Epson παρέχει στις σύγχρονες 
εταιρείες μια σειρά από πλεονεκτήματα:

Η κατάλληλη τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει 
τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις

38%

64%

Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων 
ανέφερε ότι οι εκτυπωτές δέχονται μεγάλη 
πίεση σε καίριες στιγμές όταν εκτελούνται 
οι συσσωρευμένες εργασίες, καθώς οι 
υπάλληλοι επιστρέφουν στο γραφείο

Το 64% παρατήρησε ότι οι εργαζόμενοι 
κάνουν υπερωρίες λόγω του χρόνου 
διακοπής λειτουργίας των εκτυπωτών 
(ελλιπής δυνατότητα εξυπηρέτησης)

2. 

Απώλεια ελέγχου

Το 75% ανέφερε ως βασική πίεση τη 
διατήρηση του ελέγχου του υλικού των 
εκτυπωτών κατά την τηλεργασία

Το 63% παραδέχτηκε ότι το τμήμα 
Πληροφορικής χάνει τον έλεγχο του 
στόλου εκτυπωτών

4. 

Αδιευκρίνιστη κατανάλωση
ενέργειας6. 

Εκτίναξη του κόστους 
εκτύπωσης

Η συντριπτική πλειοψηφία έχει διαπιστώσει 
αύξηση του κόστους εκτύπωσης τους 
τελευταίους 12-18 μήνες

Ταυτόχρονα, σχεδόν οι μισοί 
αναφέρουν μείωση του όγκου των 
εκτυπώσεων

3. 

Οι στόχοι βιωσιμότητας 
σε κίνδυνο

Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο αναλογισμός των 
περιβαλλοντικών και των κοινωνικών επιπτώσεων 
θα γίνει σημαντικότερος στον απόηχο της 
πανδημίας της Covid-19

Ένας μεγάλος αριθμός ισχυρίζεται ότι δίνει 
έμφαση σε ζητήματα βιώσιμων αγορών, όταν 
σκέφτεται να επενδύσει σε εκτυπωτές

5. 

Απαιτείται σημαντική αλλαγή

Σχεδόν τα δύο τρίτα αναφέρουν ότι, λόγω 
αυτών των εμπειριών, σχεδιάζουν να κάνουν 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που 
διαχειρίζονται τις εκτυπώσεις 

Η μείωση της κατανάλωσης παρέχει εξοικονόμηση 
ενέργειας και χρημάτων: 
Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson καταναλώνει 
έως και κατά 83% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη 
λέιζερ1. Οι εκτυπωτές inkjet δεν διαθέτουν μονάδα τήξης, 
με αποτέλεσμα να καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια.

Εξοικονομεί χρόνο χάρη στη σταθερή εκτύπωση 
υψηλής ταχύτητας: 
Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα δεν χρειάζεται 
προθέρμανση όταν ενεργοποιείται ή όταν επανέρχεται 
από την κατάσταση αδράνειας. Έτσι, μπορεί να 
ξεκινήσει αμέσως την εκτύπωση, καθώς είναι κατά 50% 
ταχύτερη σε κατάσταση ετοιμότητας, σε σύγκριση με 
τους εκτυπωτές λέιζερ1.

Λιγότερα ανταλλακτικά, λιγότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις: 
Οι εκτυπωτές λέιζερ έχουν συνήθως περισσότερα αναλώσιμα 
εξαρτήματα και, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζονται περιοδική 
αντικατάσταση του τυμπάνου, του ιμάντα μεταφοράς και της 
μονάδας τήξης. Χάρη στην τεχνολογία χωρίς θερμότητα, οι 
εκτυπωτές inkjet που διαθέτουν παράγουν έως και κατά 96% 
λιγότερα απορρίμματα χρησιμοποιημένων αναλωσίμων σε σχέση 
με τους εκτυπωτές λέιζερ1.

Λιγότερη παρέμβαση, μεγαλύτερη παραγωγικότητα: 
Η απουσία θερμότητας στους εκτυπωτές inkjet της Epson 
σημαίνει ότι μπορούν να πάθουν βλάβη λιγότερα εξαρτήματα, 
γεγονός που μειώνει

Περισσότεροι από τους μισούς αναφέρουν την 
ανάγκη μείωσης των αναγκών συντήρησης των 
εκτυπωτών

7. 

Ωστόσο, οι μισοί παραδέχονται ότι η 
βιωσιμότητα έχει περάσει σε δεύτερη 
μοίρα τους τελευταίους 12-18 μήνες 

Επίσης, λιγότεροι από τους μισούς 
προσανατολίζονται σε λύσεις χωρίς θερμότητα, 
καθώς εξακολουθούν να μη γνωρίζουν ότι η 
τεχνολογία inkjet παρέχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
βιωσιμότητας από ό,τι η τεχνολογία λέιζερ

Η συντριπτική πλειονότητα των 
εταιρειών παρακολουθεί την 
κατανάλωση ενέργειας του στόλου 
εκτυπωτών της

Όμως, λιγότερο από το ένα τρίτο 
έχε μια σαφή εικόνα

Οι περισσότερες θέλουν να 
κατανοήσουν καλύτερα τη δυνητική 
εξοικονόμηση από την αλλαγή του 
τρόπου διαχείρισης του στόλου 
εκτυπωτών

Και από την αλλαγή των τύπων 
εκτυπωτών που χρησιμοποιούν

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα 
επιτύχουν τους στόχους τους για τη 
βιωσιμότητα
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1. https://www.epson.gr/heat-free-technology
Έρευνα The Epson State of the Market Survey, η οποία διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Coleman Parkes, με τη συμμετοχή 
3.000 υπευθύνων πληροφορικής από 30 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, προερχόμενων από εταιρείες/φορείς με 
τουλάχιστον 340 υπαλλήλους, που ανήκουν σε διάφορους κλάδους, όπως επιχειρηματικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, υπουργεία, υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση, λιανικό εμπόριο, νομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
.   

Οι επτά μεγαλύτερες πιέσεις που δέχονται οι 
υπεύθυνοι πληροφορικής από την υβριδική εργασία  
σε θέματα εκτύπωσης


