Bedrijfsoplossingen van Epson

Aan de slag
voor elk bedrijf

Aan de slag met onze oplossingen
Zorg voor grotere efficiëntie en interactiviteit op uw werkplek met behulp van de
innovatieve bedrijfsoplossingen van Epson.
Ze zijn eenvoudig aan te aansluiten en te gebruiken en zijn bovendien ontworpen
om te zorgen voor een productievere werkomgeving door gebruik te maken van
de nieuwste functies die gebruikers op een geweldige innovatieve manier in staat
stellen samen te werken en informatie te delen.
Ontdek hier hoe onze oplossingen uw zakelijke workflow kunnen vereenvoudigen.

Zakelijke efficiëntie

Financiële voordelen

Elk bedrijf wil zo efficiënt mogelijk werken.
Bedrijfsoplossingen van Epson kunnen u daarbij helpen.

Efficiëntie is cruciaal. Maar de bedrijfsoplossingen van
Epson bieden eveneens concrete financiële voordelen
en zijn ontwikkeld om uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Hierbij kan het gaan om systemen die sneller afdrukken,
beter projecteren of beter scannen. Of het kan gaan om
het implementeren van een bredere reeks effectievere en
betrouwbaardere externe oplossingen, of om de toepassing
van de nieuwste opkomende technologieën zoals
Augmented Reality (AR) te optimaliseren.
Met behulp van technologie kan Epson uw bedrijf efficiënter
en effectiever maken.
–– Samenwerking wordt eenvoudig dankzij gecombineerde
displayoplossingen voor elk formaat en elke ruimte. Het
interactieve display van Epson is schaalbaar tot 100" in
Full HD en is daarmee ideaal geschikt voor elke omgeving.
–– Gebruik de Workforce Pro RIPS met een first-page-out-tijd
die 3,5 keer sneller1 is dan met vergelijkbare laserprinters
of gebruik de WorkForce Enterprise om tot 100 ppm af te
drukken.
–– Verbeter de efficiëntie met externe assistentie, orderpicken
in het magazijn en trainingsoplossingen met Moverio smart
glasses en Augmented Reality.
–– Maak telewerken eenvoudiger dankzij beveiligd scannen
en BYOD-vergaderoplossingen, waarmee u presentaties
kunt geven voor alle aanwezigen, zelfs als u niet op
kantoor bent.
–– Printen en scannen onderweg is geen probleem met
de lichtgewicht, compacte mobiele scanners en printers,
waarmee telewerkers belangrijke documenten kunnen
scannen of afgedrukte exemplaren kunnen delen.
–– Verhoog de productiviteit met Epson's productaanbod
en geniet de voordelen van minder onderbrekingen dankzij
de lagere onderhoudsvereisten.

Hoeveel kunt u besparen?
Bekijk hoeveel u kunt besparen met de WorkForce Pro
met onze kostencalculator.
www.epson.nl/tco of www.epson.be/tco

–– Eenvoudige, probleemloze afdrukoplossingen zonder
verborgen kosten, zodat u vol vertrouwen kunt
budgetteren.
–– RIPS (Replaceable Ink Pack System) zorgt ervoor dat
uw bedrijf 4,5 keer meer afdrukken2 produceert voor
dezelfde kosten.
–– WorkForce Pro RIPS-printers bieden tot 96% lager
energieverbruik3 dan laserprinters en zorgen voor een
lagere energierekening.
–– Bespaar tot 50% per pagina vergeleken met de
kleurenlaserprinters van de concurrentie4
–– Verlaag de uitbestedingskosten door labels,
grootformaatafdrukken en disks in eigen beheer
te produceren.
–– Verwerk cheques nauwkeurig en veilig en stuur de scans
automatisch naar uw lokale server met de alles-in-één
chequescanners.
–– Door over te stappen op de zakelijke inkjetprinters van
Epson hebben onze klanten tot € 65,7 miljoen bespaard
op hun energiekosten en de CO2-uitstoot verminderd met
124.000 ton CO2 over een periode van twee jaar.5

Betere beveiliging
Bedrijfsbeveiliging is nu belangrijker dan ooit. En met Epson is uw
bedrijf in veilige handen.
Dankzij de bedrijfsoplossingen van Epson kunt u voldoen aan alle
huidige gegevensverordeningen en de voor uw bedrijf geschikte
beveiligingsniveaus instellen.
Het resultaat is dat u kunt genieten van werkelijke gemoedsrust zonder
dat dit ten koste gaat van de bedrijfscontinuïteit.
–– Voldoe aan gegevensbeschermingsnormen door financiële en
persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid en efficiëntie
te verwerken.
–– Beperk toegang tot vertrouwelijk drukwerk met behulp van de
beveiligde pincodefunctie op de WorkForce Pro-printers.
–– Geef drukwerk vrij op aanvraag via afdrukken met een keycode en
vrijgave via een pas.
–– Volg de nieuwste beveiligings- en coderingsprotocollen, waaronder
IPSEC en IEEE802.1x.
–– Scan en verzend documenten veilig met gecodeerde PDF's.
–– Bied veilige opslag van back-ups voor maximaal 100 jaar door
vertrouwelijke informatie op te slaan op beveiligde dvd's.

Gebruikers van de
zakelijke inkjetprinters
van Epson kunnen tot

€ 22,2
miljoen
per jaar besparen op
hun energiekosten5

Transformeer elke zakelijke omgeving

Sneller afdrukken tegen lagere kosten

Grote volumes afdrukken

WorkForce Pro RIPS-printers bieden een
aantal essentiële voordelen voor bedrijven.
Ze verhogen de productiviteit door sneller
af te drukken, maar kosten aanzienlijk
minder dan laserprinters. Ze besparen
ook tot 96%3 op het energieverbruik en
verminderen afval met maximaal 99%3.

De WorkForce Enterprise-printers zijn het
ultieme werkpaard voor uw kantoor en
kunnen tot 100 ppm verwerken. Dankzij hun
veelzijdigheid kunt u documenten tot A3+formaat afdrukken en ze zijn flexibel inzetbaar
in afdelingen of bedrijven van elke omvang.

EP
C
RE

TIE

Toegang vanaf elke locatie
Profiteer van afdrukken, scannen en projecteren terwijl
u onderweg bent met lichtgewicht, compacte mobiele
scanners, printers en displayoplossingen. Gebruik uw
apparaat om vergadernotulen of afbeeldingen naar uw
kantoor te verzenden om af te drukken. Gebruik Epson
iProjection voor externe toegang tot projectoren en Epson
DocumentScan voor toegang tot gescande documenten.
Compatibiliteit met Apple AirPrint en Google Cloud Print
zorgen voor nog meer flexibiliteit.

Bescherming en opslag
van gegevens
Beperk de opslagruimte
en vermijd het gebrek aan
duurzaamheid dat gedrukt
materiaal met zich meebrengt.
Door Discmaker te gebruiken
voor het scannen en opslaan
van gegevens blijft informatie
tot 100 jaar beschermd.
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Slimmer werken met smart glasses

Efficiënter samenwerken en communiceren

Verbeter de operationele efficiëntie door gebruik
te maken van Augmented Reality (AR) met onze
Moverio smart glasses. Hiermee kunt u beelden
projecteren op de werkomgeving en handsfree
training, visuele assistentie en digitale visualisatie
in 3D realiseren.

Werk samen aan bestanden en documenten,
maak vergaderingen interessanter en
vereenvoudig samenwerking op een ongekende
manier. De combinatie van whiteboard-/
projectoroplossingen van Epson maken gebruik
van een tot 100-inch schaalbaar full HD-scherm,
zodat u uw pc als een groot interactief scherm
kunt gebruiken.
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De organisatie verbeteren
Scannen wordt eenvoudig
Produceer snel en efficiënt hoogwaardige
digitale versies van A4-documenten met
WorkForce-scanners met invoer van losse
vellen. Met deze scanners kunt u tot 65 pagina's
per minuut bij 300 dpi (dots per inch) scannen
en de documenten vervolgens bewerken, delen
en direct waar dan ook ter wereld verzenden.

Maak een grootse indruk
Epson SureColorgrootformaatprinters leveren
superieure kleuren, details en
nauwkeurigheid voor geomapping,
CAD-tekeningen, signage-materiaal
en presentaties.

Produceer sterke, duurzame labels
op een breed scala aan tapes
en in allerlei tekstkleuren. Met de
LabelWorks-labelprinters zorgt u
ervoor dat rapporten, materialen,
bedrijfsmiddelen, bestanden en
kabels correct worden gelabeld
en eenvoudig terug te vinden zijn.

Oplossingen voor slimmere
manieren van werken

De afdrukkosten verlagen
Betaal alleen voor wat u afdrukt en
ontvang één handige en overzichtelijke
maandfactuur met Epson Managed
Print Services. Met deze service
kunt u eenvoudig en nauwkeuring
uw afdrukkosten voorspellen en
terugdringen, zodat u uw uitgaven
in de gaten kunt houden. En u hebt
minder administratieve rompslomp
dankzij automatische levering van
verbruiksartikelen wanneer ze beginnen
op te raken.

Vanaf een handheld apparaat
projecteren

Afdrukken vanaf uw tablet of
smartphone

Met de iProjection-app kunt u
eenvoudig een iOS- of Androidapparaat koppelen aan een
beeldscherm met netwerkverbinding.
Behalve dat u alles kunt delen,
van bestanden en afbeeldingen
tot presentaties en video's, kunt u
eveneens direct vanaf uw apparaat
op het scherm aantekeningen in
bestanden maken.

Met Epson Connect kunt u prints
direct vanaf uw apparaat naar uw
kantoor sturen. Dit is ideaal als u
bijvoorbeeld onmiddellijk een foto van
de vergadernotulen op een whiteboard
wilt afdrukken of een belangrijke e-mail
wilt delen terwijl u onderweg bent.

www.epson.nl/mps
Zakelijke beeldverwerkingsoplossingen
Ontdek hoe de oplossingen van Epson en onze partners
gebruikmaken van onze printers, multifunctionele printers (MFP's)
en documentscanners om te voorzien in de behoeften van bedrijven
in het MKB en van grote ondernemingen, en hoe deze kunnen
worden aangepast aan de behoeften van verticale markten.
Probleemloze integratie van Epson-MFP's in uw omgeving
Met de zakelijke beeldverwerkingsoplossingen van Epson en zijn
partners wordt deze integratie heel eenvoudig, zonder bestaande
omgevingen te verstoren – alles is ontworpen ter ondersteuning
van een efficiëntere dagelijkse bedrijfsvoering.
Ga naar www.epson.nl/bis voor het volledig aanbod van
softwareoplossingen en het overzicht van systeemcompatibiliteit
van Epson en onze partners.

Ontdek meer innovatieve
bedrijfsoplossingen.
www.epson.eu/corporate

Tot

84.000

pagina's afdrukken
zonder onderbreking6

Casestudy

De kwaliteit verbeteren
en besparingen realiseren
met Epson
Nieuwe mogelijkheden in kaart brengen
In sommige bedrijfstakken is de kwaliteit van het werk
sterk afhankelijk van de gebruikte hulpmiddelen. Bedrijven
die gebruikmaken van geavanceerde technologie kunnen
daardoor het voortouw nemen. Een mooi voorbeeld
hiervan is Eliofototecnicabarbieri, een breed-georiënteerd
printbedrijf met een uitgebreid aanbod, van digitale prints
en communicatieproducten tot databasebeheer en de
samenstelling van geografische en ruimtelijke GIS-gegevens
voor cartografische doeleinden.
Ongeacht de gewenste uitvoer, het bedrijf beheert het volledige
proces, van afdrukken tot en met distributie, en doet dit snel,
efficiënt en professioneel. Zo levert het bedrijf een hoogwaardig
eindproduct met brede ondersteuning.
Heruitvinding is de sleutel tot succes
In zijn streven naar de complete bedrijfstransformatie tijdens
het afgelopen jaar, besloot het bedrijf om de meeste van zijn
verouderde plotters in twee locaties in Parma te vervangen
door moderne krachtige printers van Epson.
'We moesten de oude plotters vervangen,' vertelt Andrea Nicoli,
hoofd Marketing en IT bij Eliofototecnicabarbieri, 'omdat ze niet
langer de kwaliteit konden garanderen die verwacht wordt door
de klant van tegenwoordig. Dankzij de nieuwe oplossingen van
Epson kunnen we hoogwaardige kwaliteit printen en tijd en
kosten besparen.'
De verandering werd verder ondersteund door de verschillende
tests die vóór de aankoop waren uitgevoerd. De tests toonden
aan dat de oplossingen van Epson duidelijk beter scoorden op
het gebied van prestaties en verbruik vergeleken met de oude
modellen.

'Met onze nieuwe machines kunnen we nu de
vereiste volumes produceren, met hoge kwaliteit
en in een kort tijdsbestek: dit komt door de integratie
van snelle, efficiënte en krachtige printers met ons
productiesysteem. Dankzij deze investering hebben
we qua kwaliteit beslist een sprong voorwaarts
gemaakt.'
Andrea Nicoli
Hoofd Marketing en IT

Hierdoor heeft het bedrijf zijn horizon kunnen verbreden en
de markt voor fine art kunnen ontsluiten, een snel groeiende
sector waarin het bedrijf nu een complete service kan
aanbieden die niet uitsluitend beperkt is tot drukwerk, maar
ook post-productie voor afbeeldingen en consultancy voor
fotografen omvat.
Krachtige, moderne printers die voldoen aan de behoeften
van de klant
De SC-T7200 is een snelle, grootformaat 4-kleuren printer
die optimale prestaties biedt in combinatie met grafische
ontwerp-programma's, CAD-designs en GIS-cartografie in
een dynamische productie-omgeving. Vanwege het krachtige
beeldverwerkingsvermogen en de hoge afdruksnelheid heeft
Eliofototecnicabarbieri vier van deze modellen gekozen om te
voldoen aan de productiviteitsvereisten en flexibiliteitsbehoeften
van het bedrijf.
Voor signage-projecten wordt een SureColor SC-S40600
gebruikt, een krachtige machine die veel verschillende
substraten ondersteunt en die een aantal voorzieningen
biedt gericht op het behalen van een hoge productiviteit,
zoals automatisch onderhoud van de printkop en een systeem
voor het opvangen van de inktnevel.
Voor de productie van professionele prints en
kleurproefdrukken worden de SureColor SC-P20000 en
SC-P9000V ingezet, afhankelijk van het gewenste
formaat. Deze beide fotoprinters zijn uitgerust met Epson's
PrecisionCore MicroTFP-printkoppen voor uitzonderlijke
resultaten met een resolutie tot 2400 x 1200 dpi. De
SC-P20000 ondersteunt media tot 162,6 cm breed en maakt
gebruik van een Epson UltraChrome Pro 10-kleuren inktset
voor het afdrukken van consistente beelden van uitzonderlijke
kwaliteit, met diepe en rijke zwarttinten dankzij de Photoen Matte Black-inkten met hoge dichtheid. De SC-P9000V
ondersteunt media tot 112,8 cm breed en maakt gebruik van
een Epson UltraChrome HDX 10-kleuren pigmentinktset met
violet-inkt, waarmee 99% van Pantone-gecertificeerde kleuren
kan worden gereproduceerd, inclusief de lastigste steunkleuren.

De toekomst van onze planeet
beschermen
Bij Epson vinden we het belangrijk dat we voor een groenere planeet zorgen voor toekomstige generaties.
Behaal uw milieudoelstellingen met tot 99% minder afval met WorkForce Pro RIPS3, Replaceable Ink Pack System,
verbruik tot 96% minder energie met WorkForce Pro-printers3 en verdubbel uw afdruksnelheid met een stroomverbruik
dat de helft lager ligt met de WorkForce Enterprise-serie7
Verlaag het stroomverbruik met de eco-modus op uw interactieve displayoplossingen en verleng de levensduur van lampen
Verklein uw CO2 -voetafdruk met scanners zonder opwarmtijd en verlaag uw stroomverbruik dankzij de ingebouwde
ReadyScan-technologie
Bespaar elektriciteit – door over te stappen op de zakelijke inkjetprinters van Epson hebben onze klanten tot
€ 65,7 miljoen bespaard op hun energiekosten over een periode van twee jaar5
Verminder de CO2 -uitstoot – door over te stappen op de zakelijke inkjetprinters van Epson hebben onze klanten
de CO2-uitstoot verminderd met 124.000 ton CO2 over een periode van twee jaar5
Bekijk wat u kunt besparen
Bereken de elektriciteits- en CO2-besparingen die een WorkForce Pro-printer zou kunnen opleveren in uw zakelijke
omgeving met onze calculator.
www.epson.nl/verticals/eco-savings
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Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met februari 2017, vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht van Epson. Ga voor meer
informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving
Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met april 2015, vergeleken met alle machines getest op het moment van publicatie. Ga voor meer informatie naar
www.epson.nl/inkjetsaving
Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met februari 2017, vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht van Epson. Ga voor meer informatie
naar www.epson.nl/inkjetsaving
De WF-C5000-serie is vergeleken met de 10 best verkochte kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa, met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut, zoals vastgesteld
door IDC in de 12 maanden tot juni 2017. Gegevens voor kosten per pagina zijn afkomstig uit een rapport van GAP Intelligence voor augustus 2017 en vertegenwoordigen een gemiddelde
van de catalogusprijzen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (waarbij de waarde is uitgedrukt in euro's, zoals vermeld door GAP). De waarden voor Epson zijn gebaseerd op
de verkoopadviesprijs van XXL-inktzakken (met rendement van 5000 pagina's volgens IEEE/ISO 24711/24712). Prijzen voor de modellen van de concurrentie zijn gebaseerd op de laagste
beschikbare CPP (kosten per pagina).
Gebaseerd op de extractie en verwerking van grondstoffen en de productie van verbruiksartikelen. Getest volgens Epson-methodologie: 1. Berekening betreft alleen CO2-uitstoot als
milieubelasting (opwarming van de aarde). 2. Het resultaat van de berekening is gebaseerd op eigen verklaringen. (Er is geen verificatie van derden ontvangen.) 3. Wij gebruiken de coëfficiënt
van CO2 (kg-CO2/eenheid) die is gepubliceerd in JEMAI-database “LCA Pro”.
Inktpatroon met hoge capaciteit met een maximaal paginarendement van circa 84.000 pagina's. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen
en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield. Initialisatie-inkten bieden alleen genoeg inkt voor het opstarten van de printer. U moet nieuwe
inkt kopen of laten aanleveren voor normaal gebruik.
Gewoonlijk verbruikt een laserprinter van 45-55 ppm circa 1500 W; de WorkForce Enterprise heeft een laag stroomverbruik van 180 W tot 320 W met een afdruksnelheid tot 100 ppm.
Grootste marktaandeel in verkochte eenheden voor projectoren van 500 lumen en hoger. (Onderzoek uitgevoerd door Futuresource Consulting Limited over de periode van 2001 tot 2016)

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

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

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