mPOS-oplossingen

Innovatieve producten
die bijdragen
aan de groei
van uw bedrijf

Uitdagingen aangaan
Van pop-upshops en boetiekjes tot restaurants en
bars: mPOS-oplossingen zijn een essentiële tool
geworden voor retailers om klanten een probleemloze
en onvergetelijke winkelervaring te bieden.
Wij hebben oplossingen waarmee u eenvoudig verbinding maakt met
tablets en mobiele apparaten en waarmee u kassabonnen op elke
gewenste plek in de winkel kunt printen, en die bovendien uitgebreide
ondersteuning voor alle besturingssystemen bieden.
Wij begrijpen de voortdurend veranderende eisen van de retail- en
hospitality-omgevingen, en ook dat efficiëntere mPOS-oplossingen
cruciaal zijn voor klanttevredenheid en de groei van uw bedrijf.
Wat uw zakelijke uitdagingen ook zijn, Epson heeft slimme, functionele
en stijlvolle mPOS-oplossingen om uw klantenservice te verbeteren
en uw leven een beetje makkelijker te maken.
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Stap over op
een mobiele
POS-oplossing

Moderne oplossingen voor onze klanten

Le Trois Bis, bistro- en fastfoodservice, Frankrijk Die Buntique, winkel voor handgemaakt
speelgoed, Oostenrijk
“Dankzij de oplossing van L’addition en Epson konden
we drie afzonderlijke plekken in het restaurant in realtime
verbinden met de keuken en de kassa.”

“De printer werkt naadloos en is zeer eenvoudig
te gebruiken. De kassarol is ook makkelijk te verwisselen.”

Le Trois Bis

Emöke Huemer –
Eigenaar, Die Buntique

Chilli Banana, Thais restaurant,
Verenigd Koninkrijk

Sumo, sushi-restaurant, Spanje

“De klant plaatst de bestelling, wij accepteren de
bestelling en deze wordt vervolgens verzonden
naar en afgedrukt door onze Epson-printer.
We hadden een betrouwbare printer nodig en dus
kozen we voor twee TM-m30 printers: één in de
keuken en één voorin de zaak.”
Steve Blaney –
Mede-eigenaar, Chilli Banana Thai Street Food

“Sumo’s ervaring met de TM-m30-printers is uitstekend.
We zijn erin geslaagd om de lus tussen het verzenden
van berichten naar de keuken en de bar te sluiten,
samen met betalingen.”
Camilo Posada –
Marketingdirecteur, Camarero 10

Ontworpen om u verbonden
en mobiel te houden
Gespecialiseerde shops en boetiekjes in de winkelstraat,
kleine restaurants, bars, koffiebars en delicatessenzaken.
Voor degenen die waarde hechten aan mobiele connectiviteit
voor een probleemloze winkelervaring (inclusief 'sync and
charge'-opties voor tablets).
Een mPOS-printer die kan fungeren als knooppunt voor andere
randapparatuur zou ook een voordeel zijn. Een aantrekkelijk,
compact design dat naadloos binnen de werkomgeving past.
Bewezen constructiekwaliteit en betrouwbaarheid.

Ziet er geweldig uit op uw POS
Tijdelijke verkooppunten en eetgelegenheden –
voor degenen die non-stop betrouwbare service
eisen. Uitstekende connectiviteit voldoet aan
de systeemeisen van mPOS-klanten, inclusief
‘Sync and Charge’.
Gebruikers profiteren ook van een stijlvol,
praktisch design met een kleine voetafdruk en
een hoge betrouwbaarheid dankzij de beproefde
en vertrouwde productkwaliteit van Epson.

Bestand tegen veeleisende
werkomgevingen
Voor degenen die willen profiteren van een
betaalbaar, gebruiksvriendelijk, vertrouwd
tabletgebaseerd systeem. Kleine voetafdruk,
robuust en betrouwbaar. Voor degenen die het
dilemma van wachtrijverkorting willen oplossen
en een efficiëntere workflow moeten creëren.

Presteert met minimale
interventie
Afhaalmaaltijden, zelf uitchecken, ticketverkoop
met zelfservice. Gebruikers hebben een zeer
betrouwbare en duurzame oplossing, een compact
design en lage totale eigendomskosten nodig.
Een oplossing die gemakkelijk in het bestaande
kioskontwerp past. Een einde-papier-sensor die
onbeheerde bediening mogelijk maakt.

Innovatieve producten voor
elke behoefte
Kassabonprinters
TM-m30II-SL-serie
Stijlvolle, alles-in-één mPOS-oplossing met
ruimtebesparend, onopvallend design.
Geavanceerde ‘Sync and Charge’connectiviteit
levert stroom en gegevens via een enkele kabel
naar Android- of iOS-apparaten
STIJLVOL, COMPACT DESIGN
Alles-in-één oplossing met een onopvallend
design om ruimte te besparen
Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk
Hardware ondersteund door de bewezen
betrouwbaarheid en expertise van Epson

TM-m30II-serie
Deze producten combineren verbeterde
functionaliteit en connectiviteit, en bepalen
een nieuwe standaard voor POS-printen.
Modern, strak design
Aantrekkelijk ruimtebesparend design past in
stijlvolle zaken
Een scala aan connectiviteitsopties
‘Sync and charge’ ondersteunt stroom- en
gegevensverbinding met een tablet. Maak
verbinding met randapparatuur (waaronder
scanners, toetsenborden en weegschalen)
Betrouwbaar
Uitermate betrouwbaar met de beproefde
productkwaliteit van Epson

TM-m10
Deze ultrakleine printer, die is ontworpen om
naadloos te functioneren met POS-systemen
op tablets, combineert connectiviteitsfuncties
met de hoge kwaliteit van grotere oplossingen.
Compact design
Ideaal voor kleine toonbanken dankzij een
compact ‘dobbelsteen’-design
Een scala aan connectiviteitsopties
Print eenvoudig vanaf een scala aan apparaten
met eenvoudige configuratie
Betrouwbaar
Uitermate betrouwbaar met de beproefde
productkwaliteit van Epson

Innovatieve producten voor
elke behoefte
Draagbare kassabonprinters

TM-P20
Ontvang overal betalingen en bestellingen om
uw verkoop te versnellen en de service in drukke
omgevingen te verbeteren.
Licht en compact
Ideaal voor het vlot afdrukken van kassabonnen
en tickets van 58 mm
Lange batterijduur
Gaat tot 26 uur mee bij continu gebruik
Eenvoudige integratie
Koppel eenvoudig mobiele telefoons en tablets
zonder drivers te hoeven installeren of updaten

TM-P80
Ontvang overal betalingen en bestellingen om
uw verkoop te versnellen en de service in drukke
omgevingen te verbeteren.
Uitstekende prestaties
Kassabonnen afdrukken tot wel 100mm/s
Betrouwbaar
Compact en robuust design
Eenvoudige integratie
Koppel eenvoudig mobiele telefoons en tablets
zonder drivers te hoeven installeren of updaten

Slimme technologieën om
prestaties te verbeteren
Onze robuuste serie van mPOS-producten, hulpmiddelen en functies voldoen
aan uw point-of-sale-behoeften naarmate uw bedrijf groeit. We hebben enkele
toonaangevende functies ingebouwd in onze producten, die in harmonie
samenwerken met onze hardware om de prestaties te verbeteren.

Server Direct
Printen

Kennisgeving
apparaatgegevens

Omnilink
winkeliersdiensten

ePOS
SDK

De printer heeft
veilige toegang tot
afdruktaken vanaf
een cloudserver

Verbonden
randapparatuur
kan gegevens naar
een externe server
verzenden

Ontgrendel de kracht
van transactionele
data

Softwareontwikkelingskit voor
iOS/ Android/Web

TM Utilityapp

TM Print
Assist

Sync and
Charge

Bedien en beheer
uw printers via deze
iOS- en Android-app

Print vanaf een
smartphone of tablet

Laad een tablet op en
stuur gegevens naar en
vanaf de printer met één
enkele kabel

Netwerk
Tethering

Einde-papier-sensor

Deel een netwerkverbinding
vanaf de printer met een
verbonden tablet

Deel een netwerkverbinding
vanaf de printer met een
verbonden tablet

Bezoek voor meer informatie over deze functies de website van Epson

Naam model

TM-m30II-SL

TM-m30II-S

TM-m30II-H

Beschrijving

Stijlvolle, onopvallende
alles-in-één oplossing met
tabletstandaard en
TM-m30II-printer

Rechtopstaande alles-in-één
oplossing met een kleine
voetafdruk, tabletstandaard en
TM-m30II-printer

Uitgebreide set functies,
connectiviteit met
randapparatuur, Sync and
Charge-functionaliteit

Afmetingen

289 x 322 x 166 mm

140 x 214 x 255 mm

127 x 127 x 127 mm

Gewicht

3,50 kg (inclusief PSU)

2,90 kg (inclusief PSU)

1,30 kg

Kleur

Epson zwart, Epson wit

Epson zwart, Epson wit

Epson zwart, Epson wit

Afdrukmethode

Thermische regelprinter

Thermische regelprinter

Thermische regelprinter

Afdruksnelheid

250 mm/sec

250 mm/sec

250 mm/sec

Printresolutie

203 x 203 DPI

203 x 203 DPI

203 x 203 DPI

Media

Thermische papierrol

Thermische papierrol

Thermische papierrol

Papierinvoer

Inloop

Inloop

Inloop

Diameter van
papierrol

80 mm

80 mm

80 mm

Snij-eenheid

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder

Papiersensor
Betrouwbaarheid

Connectiviteit

Intelligente functies

Drivers en software

Papier op, Papier bijna op

Papier op, Papier bijna op

Papier op

Printer

17 miljoen lijnen

17 miljoen lijnen

17 miljoen lijnen

Automatische
papiersnijder

2,2 miljoen papiersneden

2,2 miljoen papiersneden

2,2 miljoen papiersneden

USB-B

1x

1x

1x

Ethernet

1x

1x

1x

Bluetooth

Optioneel, geïntegreerd

Optioneel, geïntegreerd

Optioneel, geïntegreerd

Wi-Fi

M.b.v. optionele adapter

M.b.v. optionele adapter

M.b.v. optionele adapter

Directe
tabletverbinding

Opladen, gegevens en
netwerk-tethering

Opladen, gegevens en
netwerk-tethering

Opladen, gegevens en
netwerk-tethering

USB-hostpoorten

3x

3x

3x

microSD
(voor fiscaal)

Ja (alleen voor fiscaal)

Ja (alleen voor fiscaal)

Ja (alleen voor fiscaal)

Server Direct Print

Ja

Ja

Ja

Statusmelding

Ja

Ja

Ja

iBeacon

Ja

Ja

Ja

Windows

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Linux

TM-serie printerdriver voor Linux
JavaPOS ADK

TM-serie printerdriver voor Linux
JavaPOS ADK

TM-serie printerdriver voor Linux
JavaPOS ADK

MacOS

TM-serie printerdriver voor Mac

TM-serie printerdriver voor Mac

TM-serie printerdriver voor Mac

Mobiel

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

TM-m30II-NT

TM-m30II

TM-m10

TM-P80

TM-P20

Model voor het
middensegment met
directe tabletverbinding,
netwerk-tethering en
intelligente functies

Instapniveau 80 mm
kassabon-printer met
mobiele connectiviteit

Instapmodel 58 mm
kassabonprinter met
mobiele connectiviteit

Robuuste draagbare 80 mm
kassabonprinter

Compacte en lichte
draagbare 58 mm
kassabonprinter

127 x 127 x 127 mm

127 x 127 x 127 mm

102 x 102 x 102 mm

110 x 140 x 64 mm

79 x 120 x 44 mm

1,30 kg

1,20 kg

0,90 kg

0,51 kg

0,23 kg

Epson zwart, Epson wit

Epson zwart, Epson wit

Epson zwart, Epson wit

Epson zwart

Epson zwart

Thermische regelprinter

Thermische regelprinter

Thermische regelprinter

Thermische regelprinter

Thermische regelprinter

250 mm/sec

250 mm/sec

150 mm/sec.

100 mm/sec

100 mm/sec

203 x 203 DPI

203 x 203 DPI

203 x 203 DPI

203 x 203 DPI

203 x 203 DPI

Thermische papierrol

Thermische papierrol

Thermische papierrol

Thermische papierrol

Thermische papierrol

Inloop

Inloop

Inloop

Inloop

Inloop

80 mm

80 mm

58 mm

80 mm

58 mm

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder

Optionele automatische
papiersnijder

Handmatige papiersnijder

Papier op, papier bijna op

Papier op, papier bijna op

Papier op

Paper op, zwarte markering

Paper op, zwarte markering

17 miljoen lijnen

15 miljoen lijnen

15 miljoen lijnen

15 miljoen lijnen

16 miljoen lijnen

2,2 miljoen papiersneden

1,5 miljoen papiersneden

1,0 miljoen papiersneden

1,5 miljoen papiersneden

1x

1x

1x

1x (Mini-B)

1x (Mini-B)

1x

1x

1x

Optioneel, geïntegreerd

Optioneel, geïntegreerd

Optioneel, geïntegreerd

Optioneel, geïntegreerd

M.b.v. optionele adapter

M.b.v. optionele adapter

M.b.v. optionele adapter

Optioneel, geïntegreerd

Optioneel, geïntegreerd

Opladen, gegevens en
netwerk-tethering

n.v.t.

2x

1x

Ja (alleen voor fiscaal)

M.b.v. optionele fiscale hub

1x

Ja
Ja
Ja
Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
(opgenomen in APD)
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
(opgenomen in APD)
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
(opgenomen in APD)
Virtuele poortdriver
OPOS ADK / ADK voor .Net
JavaPOS ADK

TM-serie printerdriver
voor Linux
JavaPOS ADK

TM-serie printerdriver
voor Linux
JavaPOS ADK

TM-serie printerdriver
voor Linux
JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

TM-serie printerdriver
voor Mac

TM-serie printerdriver
voor Mac

TM-serie printerdriver
voor Mac

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

ePOS SDK voor Android
ePOS SDK voor iOS
ePOS SDK voor JavaScript

Zorg dat elke verbinding telt
Neem contact op met Epson voor meer informatie:
www.epson.nl/mpos
www.epson.be/mpos
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Stap over op een mobiele
POS-oplossing

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales
Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus

@EpsonNederland

@EpsonBelgium

epson-nederland

epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

