ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
 A3ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اداری ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻣﻮر راﯾﺞ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ً
اﺧﯿﺮا و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری  A3را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان آورده ﺗﺎ در
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دﻓﺘﺮ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﻬﺮان در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری  A3ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در
ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در

ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ،در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﻮﯾﺎ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﻣﻦ ﺑﺮدارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وﻗﺖ ،اﻧﺮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺠﻨﻮردی« ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﻣﺪارس ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ.
ﺑﺠﻨﻮردی در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺣﺠﻢ و
ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﻢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪی

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش وارد ﺷﺪه ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در  5ﻣﺪل اﯾﺴﺘﺎده و روﻣﯿﺰی رﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺎهوﺳﻔﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺎپ  20ﺗﺎ  40ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﺎﻏﺬ در دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ دو
ﻫﺴﺘﻪای ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی و رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﺳﻨﺎد را ﺗﺎ  1.5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭼﺎپ ﯾﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Eco Driverدر اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  20درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ ،ﺗﻮﻧﺮ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  73درﺻﺪی اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎز  CO2ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ و اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ﺑﺎﻟﺮاﮐﺲ« ،ﮐﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎد اﻧﺪﻳﺶ آرﻳﻦ در ﺣﺎل
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺗﻮزﯾﻊ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی  A3اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از
اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﻓﺮاﻫﻢ آورده و اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشﮔﯿﺮی ﻫﻔﺘﮕﯽ و
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری از اﺗﻼف ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎد اﻧﺪﯾﺶ آرﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری درﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ده ﻫﺰار ﺑﺮگ ﮐﭙﯽ راﯾﮕﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﻚ ﺗﻮﻧﺮ اﺿﺎﻓﻪ )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻧﺮ ﻣﻮﺟﻮد روى دﺳﺘﮕﺎه( و ده ﻫﺰار ﺑﺮگ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺮﻏﻮب )ﻣﻌﺎدل  ٢٠ﺑﺴﺘﻪ(
ﺑﺼﻮرت راﻳﮕﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

