Soluções mPOS

Produtos inovadores
que ajudam o seu
negócio a crescer

Lidar com os desafios
Desde as lojas temporárias às boutiques de
especialidade, restaurantes e bares, as soluções
mPOS tornaram-se uma ferramenta essencial para
os retalhistas fornecerem aos clientes uma experiência
de compra memorável, sem problemas.
Temos soluções que se ligam facilmente a dispositivos móveis
e tablets, e permitem imprimir recibos a partir de qualquer local
da loja, bem como oferecer um amplo suporte de SO.
A Epson compreende as exigências dinâmicas dos ambientes
de retalho e hotelaria atuais, bem como a importância de uma
utilização mais eficiente das tecnologias mPOS para
a satisfação do cliente e ao crescimento do seu negócio.
Quaisquer que sejam os desafios do seu negócio, a Epson tem
soluções mPOS inteligentes, funcionais e elegantes para melhorar
o apoio ao cliente, bem como para facilitar a sua vida.

FOR RECEIPT
PRINTERS
IN EUROPE

Mudar para uma
solução POS
móvel

Soluções modernas para os nossos
clientes

Le Trois Bis, bistro e serviço de fast-food,
França

Die Buntique, loja de brinquedos artesanais,
Áustria

“Graças à solução da L’addition e da Epson, conseguimos
ligar três locais do restaurante, em tempo real, à cozinha
e à caixa.”

“A impressora funciona sem problemas e é muito simples
de usar, o rolo da caixa também é fácil de mudar.”

Le Trois Bis

Chilli Banana, restaurante tailandês,
Reino Unido
“O cliente envia o pedido, nós aceitamos a encomenda
que é depois enviada para a impressora Epson onde
é impressa. Precisávamos de uma impressora fiável
e, por isso, duas TM-m30s - uma na cozinha e outra
na zona dos clientes.”
Steve Blaney –
Coproprietário, Chilli Banana Thai Street Food

Emöke Huemer –
Proprietária da Die Buntique

Sumo, restaurante Sushi, Espanha
“A experiência do Sumo com as impressoras TM-m30
tem sido excelente. Conseguimos fechar o ciclo entre
enviar mensagens para a cozinha e bar, juntamente
com pagamentos de contas.”
Camilo Posada –
Diretor de Marketing, Camarero 10

Concebido para o manter
ligado e móvel
Lojas de rua especializadas e boutiques, pequenos
restaurantes, bares, cafés e mercearias. Para aqueles
que valorizam a conectividade móvel (incluindo opções
de “sincronização e carregamento” do tablet) para uma
experiência de compras sem complicações.
Uma impressora mPOS que pode funcionar como centro
para outros periféricos também seria uma vantagem. Um
design atraente e compacto para se integrar perfeitamente
no ambiente de trabalho. Qualidade e fiabilidade
testada e experimentada.

Ficam bem no seu POS
Estabelecimentos e restaurantes temporários para quem procura um serviço fiável e sem
paragens. A excelente conectividade cumpre
os requisitos de sistema dos clientes mPOS,
incluindo “sincronização e carregamento”
do tablet.
Os utilizadores também beneficiam de um design
elegante e prático com área de implantação
compacta, altamente fiável com a qualidade
de construção comprovada da Epson.

Resistente a ambientes
de trabalho exigentes
Para aqueles que beneficiariam de um sistema
familiar, acessível e fácil de usar, baseado em
tablet. Área de implantação pequena, robusto
e fiável. Para aqueles que procuram resolver
o problema das filas e necessitam de criar um
fluxo de trabalho mais eficiente.

Funciona com
intervenção mínima
Fast food takeaway, autopagamento, emissão
de bilhetes self-service. Os utilizadores precisam
de uma solução altamente fiável e duradoura, design
compacto e baixo custo total de propriedade. Uma
solução fácil de encaixar no design do quiosque
existente. Um sensor de papel disponível que
permite a operação sem supervisão.

Produtos inovadores para satisfazer
todas as necessidades
Impressoras de recibos
Série TM-m30II-SL
Solução multifunções mPOS elegante com
design compacto e discreto.
Conectividade avançada de “sincronização
e carregamento”
Fornece energia e dados através de um único
cabo para dispositivos Android ou iOS
Design elegante e compacto
Solução tudo-em-um com um baixo perfil
para poupar espaço
Fiável e fácil de utilizar
Hardware apoiado pela fiabilidade
e experiência comprovadas da Epson

Série TM-m30II
Estes produtos, que combinam funcionalidades
e conetividade melhoradas, estabelecem novos
padrões na impressão POS.
Design moderno e simples
O design atraente e compacto adapta-se
a negócios elegantes
Diversas opções de conectividade
A sincronização e o carregamento suportam
a ligação de dados e energia a um tablet. Ligue
a periféricos (incluindo digitalizadores, teclados
e balanças)
Fiável
Elevada fiabilidade com a qualidade de fabrico
comprovada da Epson

TM-m10
Concebida para funcionar de forma totalmente
integrada com os sistemas POS baseados em
tablet, esta impressora ultrapequena combina
as funcionalidades de conectividade e a alta
qualidade de soluções de maior dimensão.
Área de implantação compacta
Ideal para espaços com balcões pequenos,
graças ao formato compacto em “cubo”
Diversas opções de conectividade
Imprima facilmente a partir de diversos
dispositivos com configuração simples
Fiável
Elevada fiabilidade com a qualidade de fabrico
comprovada da Epson

Produtos inovadores para satisfazer
todas as necessidades
Impressoras de recibos portáteis

TM-P20
Receba pagamentos e pedidos em qualquer
lugar para acelerar as vendas e melhorar
o serviço em ambientes movimentados.
Leve e compacto
Ideal para a impressão de recibos e bilhetes
de 58 mm em movimento
Longa duração da bateria
Autonomia até 26 horas se utilizado de forma
contínua
Integração fácil
Efetue o emparelhamento de telemóveis e tablets
com facilidade, sem necessidade de instalação
ou atualização dos controladores

TM-P80
Receba pagamentos e pedidos em qualquer
lugar para acelerar as vendas e melhorar
o serviço em ambientes movimentados.
Alto desempenho
Imprime recibos até 100 mm/s
Fiável
Design compacto e robusto
Integração fácil
Efetue o emparelhamento de telemóveis e tablets
com facilidade, sem necessidade de instalação
ou atualização dos controladores

Tecnologias inteligentes para
melhorar o desempenho
A nossa robusta família de produtos, serviços e funcionalidades mPOS
acompanha as suas necessidades de ponto de venda à medida que a
sua empresa cresce. Temos algumas funcionalidades líderes de mercado
incorporadas nos nossos produtos, as quais funcionam em harmonia
com o nosso hardware para melhorar o desempenho.

Impressão
Server Direct

Notificação de dados
do dispositivo

A impressora pode
aceder em segurança
aos trabalhos de
impressão a partir de
um servidor na cloud

Os periféricos ligados
podem enviar dados
para um servidor
remoto

Aplicação
TM Utility

Assistência
de Impressão TM

Sincronização e
carregamento

Controle e faça a
gestão das suas
impressoras através
desta aplicação para
iOS e Android

Imprima a partir de um
tablet ou smartphone

Carregue um tablet e
envie dados de e para
a impressora com um
único cabo

Ligação
de Rede

Sensor de papel
disponível

Partilhe uma ligação de
rede da impressora a um
tablet ligado

Partilhe uma ligação de
rede da impressora a um
tablet ligado

Para mais informações sobre estas funcionalidades, visite o website da Epson

Serviços para
Comerciantes
Omnilink
Descubra o poder dos
dados transacionais

ePOS
SDK
Kit de
desenvolvimento de
software para iOS/
Android/Web

Nome do modelo

TM-m30II-SL

TM-m30II-H

TM-m30II-H

Descrição

Solução multifunções compacta
e elegante com suporte para
tablet e impressora TM-m30II

Solução vertical completa e
compacta com suporte para
tablet e impressora TM-m30II

Rica gama de funcionalidades,
conetividade periférica,
funcionalidade de sincronização
e carregamento

Dimensões

289 mm x 322 mm x 166 mm

140 x 214 x 255 mm

127 x 127 x 127 mm

Peso

3,50 kg (incluindo PSU)

2,90 kg (incluindo PSU)

1,30 kg

Cores

Preto Epson, Branco Epson

Preto Epson, Branco Epson

Preto Epson, Branco Epson

Método de impressão

Impressão térmica

Impressão térmica

Impressão térmica

Velocidade de
impressão

250 mm/seg

250 mm/seg

250 mm/seg

Resolução de
impressão

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

Suportes

Rolo de papel térmico

Rolo de papel térmico

Rolo de papel térmico

Alimentação de papel

Inserção

Inserção

Inserção

Diâmetro do rolo

80 mm

80 mm

80 mm

Guilhotina

Cortador automático

Cortador automático

Cortador automático

Sensor de papel

Fim de papel, Papel disponível

Fim de papel, Papel disponível

Fim de papel

Impressora

17 milhões de linhas

17 milhões de linhas

17 milhões de linhas

Cortador automático

2,2 milhões de cortes

2,2 milhões de cortes

2,2 milhões de cortes

USB-B

1x

1x

1x

Ethernet

1x

1x

1x

Bluetooth

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Wi-Fi

Usando o adaptador opcional

Usando o adaptador opcional

Usando o adaptador opcional

Ligação direta
ao tablet

Carregamento, dados e ligação
de rede

Carregamento, dados e ligação
de rede

Carregamento, dados e ligação
de rede

Portas USB Host

3x

3x

3x

microSD (para
efeitos fiscais)

Sim (apenas para efeitos fiscais)

Sim (apenas para efeitos fiscais)

Sim (apenas para efeitos fiscais)

Server Direct Print

Sim

Sim

Sim

Notificação do
estado

Sim

Sim

Sim

iBeacon

Sim

Sim

Sim

Windows

Controlador avançado de
impressora
StatusAPI
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador avançado de
impressora
StatusAPI
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador avançado
de impressora
StatusAPI
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Linux

Controlador de Impressora
Série TM para Linux
JavaPOS ADK

Controlador de Impressora
Série TM para Linux
JavaPOS ADK

Controlador de Impressora
Série TM para Linux
JavaPOS ADK

MacOS

Controlador de Impressora
Série TM para Mac

Controlador de Impressora
Série TM para Mac

Controlador de Impressora
Série TM para Mac

Móvel

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

Fiabilidade
Conectividade

Funcionalidades
inteligentes

Controladores
e Software

TM-m30II-NT

TM-m30II

TM-m10

TM-P80

TM-P20

Modelo de gama média
com ligação direta a
tablets, ligação de rede e
funcionalidades inteligentes

Impressora de recibos de
80 mm de gama de entrada
com conetividade móvel

Impressora de recibos de
58 mm de entrada de gama
com conectividade móvel

Impressora robusta portátil
de recibos de 80 mm

Impressora de recibos
de 58 mm portátil
compacta e leve

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

Preto Epson, Branco Epson

Preto Epson, Branco Epson

Preto Epson, Branco Epson

Preto Epson

Preto Epson

Impressão térmica

Impressão térmica

Impressão térmica

Impressão térmica

Impressão térmica

250 mm/seg

250 mm/seg

150 mm/seg

100 mm/seg

100 mm/seg

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

Rolo de papel térmico

Rolo de papel térmico

Rolo de papel térmico

Rolo de papel térmico

Rolo de papel térmico

Inserção

Inserção

Inserção

Inserção

Inserção

80 mm

80 mm

58 mm

80 mm

58 mm

Cortador automático

Cortador automático

Cortador automático

Cortador automático
opcional

Cortador manual

Fim de papel, papel
disponível

Fim de papel, papel
disponível

Fim de papel

Fim de papel, marca preta

Fim de papel, marca preta

17 milhões de linhas

15 milhões de linhas

15 milhões de linhas

15 milhões de linhas

16 milhões de linhas

2,2 milhões de cortes

1,5 milhões de cortes

1 milhão de cortes

1,5 milhões de cortes

1x

1x

1x

1x (Mini-B)

1x (Mini-B)

1x

1x

1x

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Usando o adaptador opcional

Usando o adaptador opcional

Usando o adaptador opcional

Opcional, integrado

Opcional, integrado

Carregamento, dados
e ligação de rede

n/a

2x

1x

Sim (apenas para efeitos
fiscais)

Usando o hub fiscal opcional

1x

Sim
Sim
Sim
Controlador avançado
de impressora
StatusAPI
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador avançado
de impressora
StatusAPI
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador avançado
de impressora
StatusAPI (incluído no APD)
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador avançado
de impressora
StatusAPI (incluído no APD)
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador avançado
de impressora
StatusAPI (incluído no APD)
Controlador de Porta Virtual
OPOS ADK / ADK para .Net
JavaPOS ADK

Controlador de Impressora
Série TM para Linux
JavaPOS ADK

Controlador de Impressora
Série TM para Linux
JavaPOS ADK

Controlador de Impressora
Série TM para Linux
JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

Controlador de Impressora
Série TM para Mac

Controlador de Impressora
Série TM para Mac

Controlador de Impressora
Série TM para Mac

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

ePOS SDK para Android
ePOS SDK para iOS
ePOS SDK para JavaScript

Faça com que todas as ligações contem
Para mais informações, contacte a Epson:
www.epson.pt/mpos
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Mudar para uma
solução POS móvel

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT

@EpsonPortugal

@Epson_PT

epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

