Riešenia pre firmy od spoločnosti Epson

Fungujú pre
každú firmu

Zaraďte naše riešenia do prevádzky
Pomocou inovatívnych riešení pre firmy od spoločnosti Epson prineste na
pracovisko účinnosť a interaktivitu.
Jednoduché pripojenie a jednoduché použitie – každé je určené na
produktívnejšiu prácu, pričom využíva najnovšie funkcie, ktoré ľuďom umožňujú
zdieľanie a spoluprácu pôsobivými novými spôsobmi.
Objavte, ako naše riešenia dokážu zjednodušiť pracovné postupy vo firme.

Firemná efektívnosť

Finančné výhody

Každá firma chce byť čo najefektívnejšia. Riešenia pre firmy
od spoločnosti Epson vám s tým pomôžu.

Efektívnosť je kriticky dôležitá, ale riešenia pre firmy Epson
ponúkajú aj výrazné a rýchle finančné výhody, ktoré vám
majú pomôcť udržať výdavky na uzde.

Môže to byť cez rýchlejšiu tlač, lepšiu projekciu alebo lepšie
skenovanie. Zahrnúť tu môžeme aj širšiu škálu efektívnejších,
spoľahlivejších riešení pre prácu mimo kancelárie alebo
využitie vynárajúcej sa, inovatívnej technológie, ako je
rozšírená realita.
Prostredníctvom technológie vám spoločnosť Epson môže
pomôcť efektívnejšie (a účinnejšie) podnikať.
–– Spolupráca sa stáva jednoduchou vďaka kombinovaným
riešeniam zobrazovania pre akokoľvek veľké priestory.
Interaktívne zobrazenie Epson môže mať rozmery až 100"
v rozlíšení Full HD, takže sa ideálne hodí pre akékoľvek
prostredie.
–– Využívajte zariadenie Workforce Pro RIPS a prvú stranu
vytlačíte 3,5-krát rýchlejšie1 ako porovnateľné laserové
zariadenia alebo tlačte rýchlosťou až 100 str./min
pomocou zariadenia WorkForce Enterprise.
–– Zlepšite účinnosť pomocou vzdialenej pomoci,
vyzdvihnutia zo skladu a riešení školení cez inteligentné
okuliare Moverio a rozšírenú realitu.
–– Jednoduchšia práca na diaľku so zabezpečeným
skenovaním a riešeniami stretnutí typu BOYD („Prineste
si vlastné zariadenie“), ktoré vám umožnia prezentovať
každému v miestnosti, a to aj vtedy, ak ste mimo
kancelárie.
–– Tlačte a skenujte za chodu pomocou ľahkých,
kompaktných mobilných skenerov a tlačiarní, ktoré
umožňujú vzdialeným pracovníkom zaznamenať dôležité
dokumenty alebo zdieľať vytlačené kópie.
–– Zvýšte svoju produktivitu vďaka radu produktov Epson
a užívajte si menej časté prerušenia vďaka menším
požiadavkám na údržbu.

Koľko môžete ušetriť?
Pomocou kalkulačky úspor si pozrite, koľko vám môže ušetriť
zariadenie Epson WorkForce Pro.
www.epson.sk/tco

–– Jednoduché, priame riešenia tlače bez skrytých nákladov,
takže môžete tvoriť rozpočet bez obáv.
–– RIPS (Replaceable Ink Pack System – systém vymeniteľnej
súpravy atramentu) znamená, že vaša firma vytlačí 4,5-krát
viac materiálov2 za rovnaké náklady.
–– Tlačiarne WorkForce Pro RIPS prinášajú až o 96 % nižšiu
spotrebu energie3 ako laserové tlačiarne, aby pomohli
znížiť vaše výdavky na energie.
–– Ušetrite až 50 % na stranu v porovnaní s konkurenčnými
farebnými laserovými tlačiarňami.4
–– Znížte náklady na služby tým, že si budete vytvárať štítky,
veľkoformátovú tlač a disky u seba vo firme.
–– Šeky pracúvajte presne a bezpečne a potom automaticky
odosielajte skeny na lokálny server pomocou skenerov
šekov typu all-in-one.
–– Ak naši zákazníci prejdú na firemné atramentové tlačiarne
Epson, môžu ušetriť až 65,7 mil. € na energiách a až
124 000 ton CO2 za dva roky.5

Lepšie zabezpečenie
Zabezpečenie firiem nikdy nebolo dôležitejšie. A keď sa zveríte
spoločnosti Epson, vaša firma nikdy nebola v lepších rukách.
Riešenia pre firmy Epson vám môžu pomôcť zaistiť súlad so všetkými
aktuálnymi predpismi a upraviť úroveň bezpečnosti podľa potrieb firmy.
Všetko to prináša skutočnú bezstarostnosť s minimálnou úrovňou
rušivých vplyvov pre vaše podnikanie.
–– Zaistite štandardy bezpečnosti údajov tým, že so všetkými finančnými
a osobnými údajmi budete zaobchádzať nanajvýš bezpečne
a efektívne.
–– Obmedzte prístup k dôverným tlačeným dokumentom
prostredníctvom funkcie chráneného kódu PIN tlačiarní
WorkForce Pro.
–– Tlačte materiály na požiadanie prostredníctvom tlače cez kód
a prístup.
–– Dodržiavajte najnovšie bezpečnostné a šifrovacie protokoly vrátane
IPSEC a IEEE802.1x.
–– Skenujte a odosielajte bezpečne cez zašifrované súbory PDF.
–– Zaveďte bezpečné záložné úložisko až 100 rokov, pričom dôverné
informácie sú uložené na diskoch DVD odolných voči nepovolenej
manipulácii.

Používatelia firemných
atramentových tlačiarní
Epson môžu ušetriť až

22,2 mil. €

ročne na účtoch za energie5

Zmeňte každé firemné
prostredie

Tlačte rýchlejšie pri nižších
nákladoch

Tlačte veľké
objemy

Chráňte a ukladajte
údaje

Tlačiarne WorkForce Pro RIPS
ponúkajú firmám viacero dôležitých
benefitov. Zvyšujú produktivitu
prostredníctvom rýchlejšej tlače,
pričom náklady sú výrazne nižšie ako
pri laserových tlačiarňach. Znižujú aj
spotrebu energie až o 96 %3 a odpad
až o 99 %3.

Výnimočný pomocník v kancelárii,
tlačiareň WorkForce Enterprise, dokáže
pracovať až rýchlosťou 100 str./min.
Jej všestrannosť znamená, že dokáže
tlačiť dokumenty až do formátu A3+ a je
dostatočne flexibilná na fungovanie
v akokoľvek veľkých oddeleniach firmy.

Znížte priestorovú náročnosť
a predĺžte životnosť v porovnaní
s fyzickým úložiskom. Skenujte
a ukladajte v zariadení Discmaker
a údaje budú v bezpečí až
na 100 rokov.

CIA
P
CE
RE

Prístup odkiaľkoľvek
S našimi ľahkými, kompaktnými, mobilnými skenermi, tlačiarňami
a zobrazovacími riešeniami tlačte, skenujte a premietajte za
pochodu. Poznámky alebo obrázky zo stretnutí odošlite zo svojho
zariadenia do kancelárie na tlač. Vzdialene pristupujte k projektorom
pomocou softvéru Epson iProjection a k akýmkoľvek naskenovaným
dokumentom pomocou softvéru Epson DocumentScan. Všetko je
dostatočne všestranné aj na prácu so službami, ako je Apple AirPrint
alebo Google Cloud Print.

K

CE
N
A

R
LÁ

IA

Pracujte lepšie pomocou inteligentných
okuliarov

Efektívnejšie sa zapájajte a spolupracujte

Zlepšite účinnosť prevádzky pomocou rozšírenej
reality a inteligentných okuliarov Moverio, ktoré
premietajú obraz do pracovného prostredia,
čo poskytuje pomoc pri školeniach, vizuálnej
asistencii a 3D digitálnej vizualizácii bez potreby
zapojiť ruky.
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Spolupracujte na súboroch a dokumentoch,
pričom stretnutia budú pútavejšie
a spolupráca bude jednoduchšia ako
kedykoľvek predtým. Kombinované riešenia
bielej tabule/projektora od spoločnosti Epson
využívajú škálovateľnou obrazovkou Full HD
až do 100 palcov, takže svoj počítač môžete
používať ako veľký interaktívny displej.

S
ZA

L
SK

AD

Zlepšite organizáciu
Zjednodušte skenovanie
Rýchlo a účinne vytvárajte vysokokvalitné
digitálne verzie dokumentov formátu A4
pomocou skenerov WorkForce s podávačom
listov. Vďaka možnosti skenovať až 65 strán
za minútu pri rozlíšení 300 dpi môžete rýchlo
upravovať, zdieľať a odosielať dokumenty
kdekoľvek na svete.

Zanechajte skvelý dojem
Veľkoformátové tlačiarne Epson
SureColor vytvárajú skvelé
farby, detaily a presnosť na
geologické mapovanie, výkresy
CAD, pútače a prezentácie.

Vytvárajte odolné trvanlivé štítky
v širokej farebnej škále pások
a textu. Štítkovače LabelWorks
vám pomôžu zaistiť správne
označené správy, zdroje,
materiály, káble a súbory,
ktoré bude možné jednoducho
vyhľadať.

Riešenia na
inteligentnejšiu prácu

Znížte tlačové náklady

Projekcia zo zariadenia do ruky

Tlačte z tabletu alebo smartfónu

So spravovanými tlačovými službami
Epson plaťte len za to, čo vytlačíte,
a dostávajte jedinú, jednoduchú faktúru
mesačne. Tieto služby umožňujú
jednoduché, presné predpovedanie
nákladov na tlač, aby ste mali výdavky
pod kontrolou. Znižuje aj potreby
správy, pretože dodávky sa doručujú
automaticky, keď sa míňa spotrebný
materiál.

iProjection umožňuje jednoduché
prepojenie zariadení iOS a Android
k sieťovému zobrazeniu. Okrem
toho, že môžete zdieľať všetko od
súborov a obrazov po prezentácie
a videá, môžete aj pridávať poznámky
k zobrazeným súborom priamo
zo svojho zariadenia.

So softvérom Epson Connect môžete
odosielať tlač do kancelária priamo
zo svojho zariadenia. Dokonale sa hodí,
keď napríklad potrebujete okamžite
vytlačiť fotku poznámok zo stretnutia
na bielej tabuli alebo zdieľať dôležitý
e-mail, kým ste na cestách.

www.epson.eu/mps

Business Imaging Solutions
Objavte, ako riešenia spoločnosti Epson a jej partnerov ťažia z našich
tlačiarní, multifunkčných tlačiarní a dokumentových skenerov, aby
vyhoveli potrebám firiem od malých a stredných až po veľké korporácie,
a možno ich prispôsobiť aj potrebám špecializovaných odvetví.

Jednoducho integrujte multifunkčné zariadenia Epson do svojho
prostredia
Zobrazovacie riešenia pre firmy od spoločnosti Epson a našich partnerov
uľahčujú jednoduchú integráciu bez narušenia existujúcich prostredí,
aby podporili účinnú každodennú prevádzku.
Nižšie si pozrite celú škálu našich softvérových riešení a systémovej
kompatibility od spoločnosti Epson a našich partnerov na adrese
www.epson.sk/bis

Objavte ďalšie inovatívne
riešenia pre firmy.
www.epson.sk/corporate

Až

84 000

strán neprerušenej tlače6

Prípadová štúdia

Zlepšite kvalitu a šetrite
so spoločnosťou Epson
Získavanie nových možností
V niektorých odvetviach kvalita práce veľmi závisí od
použitých nástrojov. Spoločnosti, ktoré využívajú špičkové
technológie, sa môžu dostať na čelo. Takú skúsenosť má
aj spoločnosť Eliofototecnicabarbieri, tlačová spoločnosť
so širokým portfóliom, ktorá ponúka všetko od digitálnych
výtlačkov a komunikačných produktov po správu databáz
a zhromažďovanie geografických a environmentálnych údajov
GIS na kartografiu.
Bez ohľadu na výstup spoločnosť spravuje celý proces od tlače
po distribúciu rýchlo, účinne a profesionálne. Prináša kvalitný
tovar a širokú škálu asistencie.
Znovuobjavenie je tajomstvom úspechu
Spoločnosť v snahe o transformáciu počas roka vymenila svoje
zastarané súradnicové zapisovače v dvoch lokalitách v Parme
za modernejšie vysokovýkonné tlačiarne od spoločnosti Epson.
„Potrebovali sme vymeniť staré súradnicové zapisovače,“
vysvetľuje Andrea Nicoli, vedúci marketingu a IT v spoločnosti
Eliofototecnicabarbieri, „pretože už nezaručovali kvalitu, ktorú
zákazníci teraz očakávajú. Nové riešenie od spoločnosti Epson
znamená, že máme vysokokvalitné výtlačky, ktoré šetria čas
a znižujú náklady.“
Túto zmenu podporili testy vykonané pre kúpou, ktoré ukázali,
že riešenia spoločnosti Epson boli jasne lepšie v oblasti výkonu
a spotreby energie v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi.

„S naším novým súborom zariadení dokážeme teraz
vytvoriť požadovaný objem vo vysokej kvalite a za
krátky čas: je to vďaka integrácii vysokorýchlostných,
účinných a vysokovýkonných tlačiarní do nášho
produkčného systému. Táto investícia má definitívne
priniesla veľký posun dopredu v kvalite.“
Andrea Nicoli
Vedúci marketingu a IT

Výsledkom bolo aj to, že spoločnosť si dokázala rozšíriť
horizonty, otvorila sa novým trhom s výtvarným umením,
čo je rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie, v ktorom dokáže
poskytovať kompletné služby a nie je obmedzená len na tlač.
Dokáže aj upravovať obrázky po produkcii či poskytovať
konzultácie zamerané priamo na fotografov.
Výkonné, moderné tlačiarne, ktoré vyhovejú potrebám
zákazníkov
Veľkoformátová, vysokorýchlostná, štvorfarebná tlačiareň
SC-T7200 prináša optimalizovaný výkon pre programy
grafického dizajnu, nákresy CAD a mapy GIS v dynamickom
produkčnom prostredí. Vďaka svojim funkciám spravovania
obrazu a vysokej rýchlosti tlače si štyri z týchto modelov vybrala
spoločnosť Eliofototecnicabarbieri v rámci svojich požiadaviek
na produktivitu a flexibilnosť.
Na tlač pútačov spoločnosť využíva tlačiareň SureColor
SC-S40600, čo je vysokovýkonné zariadenie, ktoré podporuje
celú škálu podkladov a má špecifické funkcie zaisťujúce vysokú
úroveň produktivity, ako je automatická údržba tlačovej hlavy
a systém zberu atramentovej pary.
Profesionálne výtlačky a farebné nátlačky vytvárajú
tlačiarne SureColor SC-P20000 a SC-P9000V v závislosti
od požiadaviek na veľkosť. Tieto dve fotografické tlačiarne
využívajú tlačové hlavy PrecisionCore MicroTFP od spoločnosti
Epson a prinášajú výnimočné výsledky s rozlíšením až do
2 400 x 1 200 dpi. Tlačiareň SC-P20000 podporuje médiá
široké až 162,6 cm a využíva 10-farebné atramenty Epson
UltraChrome Pro na dosiahnutie konzistentných výtlačkov
vo výnimočnej kvalite s hlbokou a bohatou čiernou vďaka
atramentom Photo a Matte Black s vysokou hustotou.
Tlačiareň SC-P9000V podporuje médiá široké až 112,8 cm
a využíva 10-farebné pigmentové atramenty UltraChrome
HDX s fialovým atramentom, ktorý dokáže vytvoriť až 99 %
farieb certifikovaných spoločnosťou Pantone, dokonca aj tie
najnáročnejšie.

Chráňte budúcnosť planéty
V spoločnosti Epson rozumieme dôležitosti podpory zelenšej planéty pre budúce generácie.
Splňte svoje environmentálne ciele s 99 % menším odpadom zo systému WorkForce Pro RIPS3 (systém
vymeniteľnej súpravy atramentu), spotrebujte až o 96 % menej energie s tlačiarňami WorkForce Pro3
a zdvojnásobte svoju rýchlosť tlače pri polovičnej spotrebe energie so zariadeniami z radu WorkForce Enterprise7
Znížte spotrebu energie pomocou úsporného režimu v svojich riešeniach interaktívneho zobrazovania
a predĺžte životnosť lampy
Znížte svoju uhlíkovú stopu vďaka skenerom s nulovou dobou zahrievania a so zabudovanou technológiou
ReadyScan znížte spotrebu energie
Šetrite energiou prechodom na firemné atramentové tlačiarne Epson; zákazníci môžu prechodom ušetriť
až 65,7 mil. € na energiách za dva roky5
Znížte CO2 prechodom na firemné atramentové tlačiarne Epson; zákazníci tak môžu ušetriť až 65,7 mil. €
na energiách a až 124 000 ton CO2 za dva roky5
Pozrite si, čo môžete ušetriť
S našou kalkulačkou vypočítajte, aké úspory elektrickej energie
a CO2 môžete dosiahnuť s tlačiarňou WorkForce Pro vo firemnom prostredí.
www.epson.sk/verticals/eco-savings
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Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení. Ďalšie informácie
nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving.
Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do apríla 2015 v porovnaní so všetkými zariadeniami testovaným v čase vydania. Ďalšie
informácie nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving
Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení. Ďalšie informácie
nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving
Porovnanie radu WF-C5000 s 10 najpredávanejšími farebnými laserovými tlačiarňami s rýchlosťou tlače 1 až 30 str./min v západnej, strednej a východnej Európe definovanými
spoločnosťou IDC počas 12 mesiacov do júna 2017. Údaje o nákladoch na stranu prevzaté z prieskumnej správy spoločnosti GAP za august 2017 a ako priemer cien v Nemecku,
Francúzsku a Spojenom kráľovstve (v eurách, ako uvádza spoločnosť GAP). Hodnoty spoločnosti Epson na základe odporúčanej maloobchodnej ceny balení atramentu XXL
(výťažnosť 5 000 strán podľa normy IEEE/ISO 24711/24712). Ceny pri konkurenčných modeloch boli najnižšie dostupné náklady na stranu.
Na základe ťažby a spracovania surovín a výroby spotrebného materiálu. Testované metodológiou spoločnosti Epson: 1. Vypočítané sú len emisie CO2, ktorý je hrozbou pre životné
prostredie v súvislosti s globálnym otepľovaním. 2. Výsledky výpočtu sú založené na vlastných vyhláseniach. (Nezískali sme overenie od tretej strany.) 3. Používame koeficient CO2
(kg-CO2/jednotka) uverejnený v databáze JEMAI „LCA Pro“.
Výťažnosť pri veľkej kapacite doplňujúcej jednotky až 84 000 strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie
získate na stránke www.epson.eu/pageyield. Inštalačné atramentové zásobníky majú dostatok atramentu len na spustenie tlačiarne. Na normálnu prevádzku treba zakúpiť alebo
dodať nové zásobníky atramentu.
Laserové tlačiarne s rýchlosťou tlače 45 – 55 str./min spotrebujú 1 500 W, zariadenie WorkForce Enterprise má nízku spotrebu energie 180 W – 320 W a tlačí rýchlosťou
až 100 obr./min.
Najväčší podiel na trhu projektorov s 500 a viac lúmenmi. (Výskum uskutočňovaný spoločnosťou Futuresource Consulting Limited v období rokov 2001 až 2016.)

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Technická podpora: +420 246 037 281
Organizační složka
www.epson.cz
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika
Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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