מבחר המוצרים של  EPSONלעסקים

טכנולוגיה עסקית
במלוא מובן המילה

מתוכננים
לעסקים

היסטוריה של חדשנות
 Epsonהיא מובילה עולמית בתחום ההדמיה ,וכבר למעלה מ 40-שנה עושה כל שביכולתה על מנת לעלות על
כל ציפיותיהם של לקוחותיה ,באמצעות תמיכה בעסקים זעירים ובעסקים חובקי-עולם גם יחד ,עם טכנולוגיות
חדשניות ,קומפקטיות וחסכוניות באנרגיה .מדי יום ביומו אנו משקיעים  $1.75מיליון במחקר ובפיתוח,
ורושמים  13פטנטים חדשים ,במטרה לפתח את הטכנולוגיה של המחר כבר היום.

עם היצע מוצרים שכולל מדפסות עם טכנולוגיית
הזרקת דיו ,לייזר ,הדפסה בחום וסיכות ,כמו גם
מקרני  3LCDוסורקים ,מיליוני אנשים ברחבי
העולם סומכים על הטכנולוגיות המדויקות של
.Epson

קבוצת  ,Epsonאשר מנוהלת על-ידי חברת Seiko
 Epson Corporationהיפנית ,מעסיקה יותר
מ 81,000-עובדים ב 97-חברות מסביב לעולם,
וגאה בתרומתה המתמשכת לסביבה הגלובלית
ולקהילות שבהן היא פועלת.

 1973

השעון הדיגיטלי הראשון
 Seikoיוצרת את שעון
הקוורץ הדיגיטלי הראשון
בעולםעם מסך  LCDבעל
שש ספרות.

 1964

 1956

שנות
ה60-

שעון העצר של אולימפיאדת טוקיו
 Seikoמספקת מדי-זמן מדויקים
במיוחד מקריסטל ,וטיימרים
להדפסה ,עבור אולימפיאדת טוקיו.

שנות
ה70-

שנות
ה80-

Seiko Marvel
השעון המכני המקורי הראשון של
,Seikoשהפך לאבן היסוד של
אימפריית השעונים של .Seiko

 1968

מדפסת המיני הדיגיטלית הראשונה
 - Epson EP-101דגם האב-טיפוס של
 - Epsonהמדפסת הדיגיטלית הקטנה
ביותר בעולם ,והראשונה מסוגה.
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 1977

המחשב הראשון
לניהול חשבונות
- Epson EX-1
המחשב הייעודי
הראשון לניהול
חשבונות שנושא
את השם .Epson

2011

המדפסות הראשונות בעולם
עם מערכת מיכלי דיו מקורית
 Epsonמשיקה את המדפסות
הראשונות בעולם עם מערכת
מיכלי דיו מקורית.

1982

מחשב כף היד הראשון
 Epsonמשיקה את Epson
 - HX-20מחשב כף היד הראשון
בעולם.

 2005

נצילות אנרגיה
 Epsonמשיקה את מנורת  ,E-TORLהמנורה
החסכונית בחשמל הראשונה המיועדת למקרנים.

1989

 1982

שעון הטלוויזיה הראשון
שעון היד הראשון עם
טלוויזיה ,עם צג  LCDבעל
מטריצה אקטיבית.

מקרני  3LCDהראשונים באירופה
 Epsonמשיקה את  ,VP-100מקרן
ה 3LCD-הראשון באירופה.

שנות
ה90-

שנות
ה2000-
2011


 1984

מערכת התצוגה והראייה הניידת
הראשונה בעולם
 Epsonמשיקה את ,Moverio
מערכת השמע/ראייה האישית הניידת
החדשנית שלה.

מדפסת הזרקת הדיו המסחרית הראשונה
 Epsonמשיקה את - Epson SQ-2000
מדפסת הזרקת הדיו המסחרית הראשונה שלה.

2012

סדרת SureColor SC-F
 Epsonמשיקה את מדפסות
סובלימציית הצבע מסדרת
.SureColor SC-F

 1994

מדפסת הזרקת הדיו הצבעונית הראשונה בעולם
 Epsonמשיקה את מדפסת  ,Stylus Colorמדפסת הזרקת
הדיו הצבעוניתהראשונה בעולם שמדפיסה ב.720dpi-

 2011

מבחר מדפסות הזרקת דיו
עטורות פרסים
 Epsonמשיקה את WorkForce
 - Proסדרת המדפסות עטורת
הפרסים.
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שותף עסקי גלובלי
חזון .ביצועים .איכות.
שלוש מילים שהובילו להצלחתה של  Epsonלאורך כמעט חמישה עשורים .כיום אנו מוכרים בכל רחבי העולם כשותף מוערך לעסקים בכל מקום,
משום שאנו מבינים מה נחוץ לעסקים ,מפתחים באופן עקבי מוצרים שמספקים מענה לצרכים אלה ,ועוזרים לחברות ,גדולות וקטנות כאחד,
להצליח ולשמור על הצלחתן בשוק דינמי ותחרותי.
כיום ,כאחת מיצרניות המדפסות המובילות בעולם ,היצע המוצרים העסקיים שלנו כולל כמה מטכנולוגיות ההדמיה המתקדמות והחסכוניות
ביותר ,בין אם מדובר במדפסות ,במקרנים או בסורקים.

הדפסה

הקרנה

מדפסות עסקיות בטכנולוגיית הזרקת דיו ולייזר ,עם
מערכת מיכלי דיו

מקרנים נייחים ,אינטראקטיביים ,ניידים ולחדרי
ישיבות

שפר את הפרודוקטיביות והיעילות בעזרת הדפסה מהירה
ודו-צדדית ,או הפק תועלת נוספת מהשקעתך בעזרת מערכת
מיכלי דיו בעלת קיבולת גבוהה במיוחד .לא משנה מה נחוץ
לך ,לנו יש את הפתרון המושלם בשבילך  -המגוון הרחב של
מדפסות ומערכות משולבות של  Epsonמספק מענה לכל
דרישה עסקית.

העבר מצגות איכותיות ומקצועיות בביטחון מלא  -במשרד,
בחדר הישיבות או באודיטוריום .לא משנה עד כמה דרישות
ההקרנה שלך פשוטות או תובעניות ,תוכל למצוא פתרון מושלם
במבחר המקרנים העסקיים הרחב שלנו .לא בכדי אנחנו מספר
אחד ברחבי העולם בתחום המקרנים מאז .1*2001

-
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הדפסה איכותית לעסקים
פתרונות לרשתות גדולות כמו גם לשימוש אישי בשולחן העבודה
אמינות ,עמידות ותחזוקה קלה
שילוב בקלות בזרימות עבודה משרדיות
דגמים רב-תכליתיים להדפסה בשחור-לבן ובצבע

-

מבחר דגמים ,החל מניידים וכלה בנייחים
העברת מצגות באופן אלחוטי וללא צורך במחשב
התקנה ושליטה בקלות
גודל תמונה מוקרנת של עד  300אינץ'
אמינות ,עמידות ואבטחה

סריקה

סורקי מסמכים מהירים
הפוך את ארכיוני הניירת לנחלת העבר עם אחסון דיגיטלי.
הסורקים העסקיים של  Epsonמאפשרים לתעד ולשלב
מסמכי נייר למערכת לניהול מסמכים אלקטרוניים בקלי קלות.
משטחי סריקה ,מערכות להזנת גיליונות עד פורמט  - A3כל
המוצרים שלנו נועדו לשפר את הפרודוקטיביות באמצעות
טכנולוגיות ההדמיה המתקדמות ביותר בעולם.

-

תיעוד ,המרה ,אחסון והפצה של מסמכים סרוקים
חבילות תוכנה רבות-עוצמה
דגמים לעבודה ברשת ,לשיתוף בקלות
סריקה של כל דבר  -החל מכרטיסי ביקור וכלה במסמכים
בפורמט A3
מהירות מדהימה וקלות שימוש מרשימה
עיצוב אלגנטי שמשתלב בכל משרד
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מערכת מיכלי דיו

חיסכון

תפוקה גבוהה

מיכלי דיו בקיבולת
גבוהה במיוחד

עלויות הדפסה נמוכות
במיוחד

בקבוקי דיו לתפוקה
גבוהה

הדפסה לעסקים
כשמדובר בטכנולוגיית הדפסה Epson ,הוא השם הבולט ביותר .למה? משום שאנו מודעים לאתגרים שעומדים בפני עסקים,
ופיתחנו סדרת מוצרים ייחודית שתספק להם מענה .במהלך מספר עשורים ,היצע המדפסות שלנו התפתח והותאם באופן
מושלם לצרכים של סביבת העבודה העסקית ,והוא כולל פתרון מושלם לכל דרישה וצורך .בין אם המאפיין החשוב ביותר בעיניך
הוא מהירות ,אמינות ,חסכון או שמירה על איכות הסביבה  -יש לנו פתרון שלא תמצא לו אח ורע.

מערכת מיכלי דיו :הדפס הרבה יותר,
שלם הרבה פחות

המדפסות עם מערכת מיכלי הדיו שלנו הן דוגמה מושלמת.
מדפסות הזרקת הדיו בעלות הקיבולת הגבוהה במיוחד,
שנועדו להוריד את עלויות ההדפסה והעלויות העסקיות שלך,
משלבות נוחות ,איכות ,אמינות ומחיר נוח במארז מדהים אחד.
מיכל דיו בעל קיבולת גבוהה במיוחד מספק את האיכות של
 Epsonבעלות נמוכה במיוחד .המדפסות מגיעות עם בקבוקי
דיו מקוריים של  Epsonעם קיבולת גבוהה ,להפקת נפחי
הדפסה מרשימים .המערכת לא רק מספקת תמורה נפלאה
עבור ההשקעה ,אלא גם הופכת את המדפסת לתוספת
פרודוקטיביות ואמינה עבור המשרד.

סדרת  :WorkForceהתקנים עמידים
ואמינים

 Epsonמעלה את הרף עם היצע של מוצרי הזרקת דיו
שמספקים ביצועים מדהימים בכל היבט עסקי .מדפסות
 WorkForceמבית  Epsonמספקות עלויות הפעלה
נמוכות ב 50%-וצריכת חשמל נמוכה ב 80%-בהשוואה
לפתרונות לייזר מתחרים ,כמו גם מהירויות הדפסה
גבוהות ואמינות חסרת תקדים.

מדפסות  :AcuLaserטכנולוגיה וביצועים
חסרי תקדים

מדפסות  AcuLaserמספקות יתרונות ממשיים ,הודות
לשילוב חסר תקדים של חדשנות ,ביצועים ,עלות תפעול
כוללת נמוכה ואיכות גבוהה .הודות לכמה פיתוחים
ייחודיים של  ,Epsonדוגמת טכנולוגיית Resolution
)(RiT Improvement Technologyוטונרי ,AcuBrite
אנו מציעים מבחר עצום של פתרונות ,החל ממדפסות
לייזר צבעוניות ,מהירות וגמישות שמספקות פלט
באיכות מקצועית ,דרך מדפסות רב-תכליתיות לשיפור
הפרודוקטיביות ,וכלה בסוסי עבודה מהירים במיוחד
ואמינים במיוחד שנועדו לשימושן של קבוצות עבודה.
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מדפסות עם מערכת מיכלי דיו

בין אם אתה עובד מהבית או במשרד ,מדפסת  Epsonעם מערכת מיכלי
דיו תצמצם את עלויות ההדפסה וההוצאות העסקיות שלך .ההיצע החדש
שלנו של מדפסות הזרקת דיו בעלות קיבולת גבוהה במיוחד ,משלב נוחות,
איכות ,אמינות ומחיר נוח במארז מדהים אחד .מדפסת  Epsonעם מערכת
מיכלי דיו היא הבחירה המושלמת עבור כל מי שמעוניין בהדפסה נטולת-
טרחה ובעלות נמוכה במיוחד ,מבלי להתפשר על הביצועים או האיכות.
תכונות עיקריות
 מיכל דיו משולב ,בעל קיבולת גבוהה במיוחד עלויות הדפסה נמוכות במיוחד תוצאות באיכות של Epson בקבוקי דיו לתפוקה גבוהה -הפעלה אמינה

Epson L550

 -שקט נפשי עם אחריות מקורית של Epson

רשת

סריקה

מזין מסמכים אוטומטי
מיכל דיו חיצוני

iPRINT

פקס

5760
dpi

Resolution

דיו לתפוקה גבוהה

רזולוציה

+
בקבוקי דיו עם קיבולת של  70מ"ל לתפוקה גבוהה
כולל דיו להדפסה של עד  12,000עמודים בשחור-לבן ו 6500-עמודים בצבע בדגמים נבחרים*
2

*לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.epson.co.il/inktanksystem
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הדפסת מסמכים בצבע

 Epson L355היא מדפסת רב-תכליתית אלחוטית עם מערכת דיו
משולבת ,והיא מושלמת עבור משרדים ביתיים ומשרדים קטנים .הפתרון
המשולב להדפסה ,סריקה והעתקה ,מספק קישוריות  Wi-Fiוכולל שני
בקבוקים נוספים של דיו שחור .הודות לטכנולוגיית ראשי ההדפסה
 Micro Piezo®והדיו המקורי של  ,Epsonניתן להשתמש בדגם
 Epson L355להדפסת מסמכים באיכות הידועה של  Epsonבעלות
נמוכה במיוחד ,בקלות.
תכונות עיקריות
 מדפסת ,מכונת צילום וסורק- ® Wi-FiוiPrint-

Epson L355

3

 בקבוקי דיו עם קיבולת של  70מ"ל לתפוקה גבוהה כולל דיו להדפסה של עד  12,000עמודים בשחור-לבן ו6,500-2
עמודים בצבע

זמינים גם דגמים, L210 :, L300, L355 Epson L550וL110-

הדפסת מסמכים בשחור-לבן

 WorkForce M200היא מדפסת רב-תכליתית להדפסה בשחור-לבן ,עם
מערכת מיכלי דיו ,שכוללת קישוריות  Ethernetומזין מסמכים אוטומטי
( .)ADFמדפסת זו ,הכוללת מיכל דיו בעל קיבולת גבוהה במיוחד ,מושלמת
עבור משתמשים במשרדים ביתיים ומשרדים קטנים שרוצים לצמצם את
עלויות ההדפסה ,ומגיעה עם שני בקבוקי דיו מקוריים של  - Epsonבקבוק
התחלתי אחד ובקבוק סטנדרטי אחד של  140מ"ל.
תכונות עיקריות
 מדפסת ,מכונת צילום וסורק מזין מסמכים אוטומטי-  Wi-FiוiPrint-

3

 בקבוקי דיו עם קיבולת של  140מ"ל לתפוקה גבוהה כולל דיו להדפסה של עד  11,000עמודיםWorkForce M200

2

+

זמינים גם דגמים WorkForce M105 :וWorkForce M100-

הדפסת תצלומים

 - L800המדפסת הראשונה מבית  Epsonהכוללת את מערכת מיכלי הדיו
והמאפשרת הדפסה של תמונות ,באיכות גבוהה ובעלות נמוכה במיוחד.
הודות למיכל הדיו בעל הקיבולת הגבוהה במיוחד ובקבוקי הדיו לתפוקה
גבוהה שמאפשרים מילוי חוזר בקלות ,המדפסת מדפיסה תמונות איכותיות
ללא כל מאמץ.
תכונות עיקריות
 מדפסת להפקת תמונות ב 6-צבעים הדפסה על תקליטוריםDVD/ בקבוקי דיו עם קיבולת של  70מ"ל לתפוקה גבוהה -כולל דיו להדפסה של עד  1,800תמונות ( 10ס"מ x  15ס"מ)

2

Epson L800
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מדפסת הזרקת דיו משולבת עסקית,
בעלת ביצועים ברמה גבוהה

מדפסת משולבת עם  4פונקציות המיועדת לעסקים ,עם התכונות והתאימות
הדרושות להשתלבות חלקה בתשתית הארגונית.
תכונות עיקריות

 הדפסה ,סריקה ,העתקה ופקס כולל יחידת דופלקס הגדרות  PCLמתקדמות PDL ,(,PLC5 6ו)PS3 - עלות נמוכה יותר לעמוד בשיעור של עד  50%בהשוואה למדפסות לייזרצבעוניות מתחרות

*

 צריכת חשמל נמוכה יותר בשיעור של עד  80%בהשוואה למדפסות לייזר*
צבעוניות מתחרות
 מהירה יותר ממדפסות לייזר בביצוע עבודות הדפסה אופייניות -קיבולת מחסניות של עד  4,000דפים

5

 תאימות עם תוכנת Document Capture ProWorkForce Pro WF-5690DWF

 הדפסת דוא"ל לצורך תאימות ארגונית הדפסה וסריקה ישירה ומיידית מזיכרון USB מסך מגע מסוג  LCDבגודל  10.9ס"מ עם סמלי ניווט קלים*לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר www.epson.eu/inkjetsaving

מהירה וחסכונית
מדפסת הזרקת דיו עסקית

הפחת עלויות ואת ההשפעה על הסביבה ושפר את הפרודוקטיביות בעזרת
מדפסות משולבות אלה ,באיכות עסקית.
תכונות עיקריות

 עלות נמוכה יותר לעמוד בשיעור של עד  50%בהשוואה למדפסות לייזרצבעוניות מתחרות

*

 צריכת חשמל נמוכה יותר בשיעור של עד  80%בהשוואה למדפסות לייזר*
צבעוניות מתחרות
 מהירה יותר ממדפסות לייזר בביצוע עבודות הדפסה אופייניות -קיבולת מחסניות של עד  4,000דפים*
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 הדפס עד  20עמודים לדקה בשחור-לבן ובצבע הדפסה קלה מהתקנים אלחוטיים באמצעות Epson ConnectWorkForce Pro WF-5190DW

וWi-Fi Direct™-
 -מהדורה של הדפסה חסויה עם קוד אישי

*לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר www.epson.eu/inkjetsaving

PRECISION CORE
טכנולוגיית ראש ההדפסה המתקדמת והחדישה של  Epsonמביאה
את הסטנדרטים המקובלים בהדפסה המסחרית והתעשייתית לשוק
העסקים הקטנים .טכנולוגיית  Epson Precision Coreמספקת
טיפות דיו מדויקות עוד יותר במהירויות גבוהות יותר ,לקבלת הדפסה
עסקית מושלמת ועמידה בלוחות זמנים כל פעם מחדש.
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הדפסה מהתקנים ניידים
 :3Epson Connectשירותים להדפסה מטלפונים חכמים ,ממחשבי לוח ומהענן
שירותי ההדפסה מהתקנים ניידים ומהענן של  Epsonמאפשרים לך להדפיס באופן אלחוטי מטלפונים חכמים וממחשבי לוח במשרד ,ומכל מקום
ברחבי העולם על-ידי שליחה של תצלומים ומסמכים מצורפים בהודעת דואר אלקטרוני היישר לכתובת הדואר האלקטרוני הייחודית של המדפסת.
לחלופין ,משתמשי Windows®יכולים להוריד את  Epson Remote Print Driverולשלוח מסמכים להדפסה מתוך היישום עצמו .התהליך זהה
להדפסת מסמך באופן רגיל ממחשב נייד או שולחני ,אך במקום לשלוח את המסמך למדפסת סמוכה ,ניתן לשלוח אותו למדפסת שנמצאת בכל
מקום שהוא על-פני הגלובוס .התכונה  Scan-to-Cloudמאפשרת לך לאחסן מסמכים סרוקים היישר בתוך שירות הענן הרצוי.

Epson iPrint

הדפסה ,סריקה ושיתוף
באופן אישי

שירותים תואמים

Epson Email Print

Epson Remote Print Driver

Epson Scan-to-Cloud

הדפסה באמצעות דוא"ל
מכל מקום

הדפסה מחוץ לבית או
למשרד

העלאה ושיתוף של קבצים

6/7
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מדפסות לייזר צבע בגודל A4

סדרת  WorkForce AL-C500DNמספקת את יכולות שחזור הצבעים
המשובחות ביותר של  ,Epsonהודות לסולם הצבעים הרחב שלה .חברות
יכולות להפיק בעצמן חומרי שיווק באיכות מקצועית ובמחיר סביר ,ואף
ניירת משרדית בצבעים מעולים.
תכונות עיקריות

  RiTשל  4,800וטכנולוגיית הדפסת מסכים מרובים  45עמודים לדקה ,4הדפסה דו-צדדית (דופלקס) ותפוקה של 120,000עמודים
 הפקה עצמית של חומרי שיווק מקצועיים -תוכנה לסידור עבודות הדפסה ,דרייבר אוניברסלי

WorkForce AL-C500DN

רזולוציה

מהירות הדפסה

הדפסה עד גודלט

מגש נייר

הדפסה דו-צדדית

רשת

מדפסות לייזר רב-תכליתיות להדפסה בצבע,
בגודל A4

מדפסת  AcuLaser C3900בעלת הביצועים הגבוהים ,שמספקת את
המהירות והגמישות הדרושות למתן מענה לצורכיהן של קבוצות עבודה
קטנות ובינוניות ,מדפיסה עד  30עמודים בגודל  A4לדקה ,בצבע או
בשחור-לבן.
תכונות עיקריות

 הדפסה מהירה עם עד  30עמודים לדקה 4בצבע ובשחור-לבן עיצוב קומפקטי ,המשתלב בקלות בכל משרד תמורה נפלאה :עלות בעלות כוללת נמוכה  -הודות למחסניות טונר שחורבאריזה כפולה
 אפשרות להרחבת קיבולת הנייר ,הדיסק הקשיח והזיכרון ()RAM -נוחות שימוש עם צג  LCDגדול

Epson AcuLaser C3900N
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מדפסות לייזר להדפסה בשחור-לבן ,בפורמט A3

מדפסת שחור-לבן בפורמט  A3זו ,המיועדת עבור קבוצות עבודה קטנות
עד בינוניות ,היא מהירה ,אמינה וקלה לשימוש .מדפסת קומפקטית זו,
להדפסה בשחור-לבן בפורמט  ,A3היא מדפסת רב-תכליתית המשתלבת
בקלות בסביבת העבודה הודות לקישוריות  Ethernetמהירה ברוחב פס
של  1ג'יגה-ביט לעבודה ברשת ,ומתאימה לצורכיהן של קבוצות עבודה
קטנות עד בינוניות.
תכונות עיקריות

 תפוקה חודשית עם ביצועים גבוהים של עד  100,000עמודים שילוב קל :רשת  Ethernetברוחב פס של  1ג'יגה-ביט PCL6 ,והדמיות Adobe® PostScript® 3™מקוריות
Epson AcuLaser M7000N

 גודל קומפקטי וקלות שימוש  -פורמטים  A6עד  ,A3עם מימדים קטנים איכות עסקית עם  ,1200dpiפונקציה לתיקון נקודות -חומרים מתכלים לשימוש ממושך ,אפשרות להדפסה דו-צדדית

מדפסות לייזר להדפסה בשחור-לבן,
בגודל A4

סדרת  WorkForce AL-M300Dהיא אחת מסדרות המדפסות
האמינות והפרודוקטיביות ביותר להדפסה בשחור-לבן בפורמט  A4של
 ,Epsonהודות לתפוקה של  100,000עמודים  -התפוקה הגבוהה ביותר
לפתרונות מסוג זה .המדפסת ,המיועדת עבור קבוצות עבודה שזקוקות
לפרודוקטיביות גבוהה ,מספקת ביצועים גבוהים ואמינים ,וכוללת
פונקציונליות  Ethernetברוב פס של  1ג'יגה-ביט ,10ויכולת להדפסה
דו-צדדית מהירה.
תכונות עיקריות

 המדפסת האמינה ביותר מסוגה ,עם תפוקה של  100,000עמודיםו FPOT-של  5.5שניות
 -מהירויות הדפסה גבוהות של עד  35עמודים לדקה

4

 רזולוציה של 1,200 x 1,200dpi עלות בעלות כוללת נמוכהWorkForce AL-M300DN

מדפסות לייזר רב-תכליתיות להדפסה
בשחור-לבן ,בגודל A4

סדרת  WorkForce AL-MX200כוללת מדפסות  LEDבעלות ביצועים
גבוהים להדפסה בשחור-לבן ,המושלמות עבור קבוצות עבודה קטנות.
מוצרי הסדרה נמכרים במחירים נוחים מבלי להתפשר על האיכות
והעמידות.
תכונות עיקריות

 הדפסה ,צילום ,סריקה ופקס אחת מהמדפסות עם עלות התפעול הכוללת הטובה ביותר מסוגה ביצועים גבוהים 30 :עמודים לדקה ,4תפוקה של  30,000עמודיםוקישוריות רשת
 הדפסה דו-צדדית כלולה כסטנדרט הדפסה באופן אלחוטי מטלפונים חכמים וממחשבי לוח באמצעותEpson iPrint
WorkForce AL-MX200 DWF
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פתרונות הדפסה משרדיים
היצע המוצרים של  Epsonכולל פתרונות רבים להדפסה למטרות מנהלתיות,
החל מפתרונות להפקת תקליטורים וכלה בפתרונות ליצירת תוויות.
היצע המוצרים של  Epsonכולל פתרון לכל דרישה וצורך.

הפקת תקליטורים  -פתרונות מובילים לפרסום ולשמירה בארכיון
אם עליך לצרוב ולהדפיס תקליטורים ,תקליטורי  DVDותקליטורי  BDבאיכות מקצועית
באצוות ,תגלה שסדרת התקני ה Discproducer-חוסכת זמן ,משפרת את הגמישות,
מחזקת את האבטחה ומצמצמת את העלויות .המדפסות ,שמאפשרות הדפסה באיכות
מעולה של תמונות ושכפול אוטומטי של כמויות גדולות של תקליטורים באריזה מסודרת
אחת ,מתאימות למגוון רחב של ארגונים ועסקים ,החל מבתי חולים וסוכנויות וכלה בארגונים
ציבוריים ושירותי שכפול עצמאיים.

מדפסות סיכה  -לעסקים בתנופה
כפי שניתן לצפות מהיצרנית המובילה בעולם של 8מדפסות סיכה לצרכים מסחריים,
תעשייתיים ,לוגיסטיים וחזיתיים ,מדפסות הסיכה של  Epsonמשלבות איכות הדפסה
מעולה עם מחיר תחרותי ביותר .עם מבחר של מדפסות סיכה בעלות  9ו 24-סיכות ,עם
גררה צרה או רחבה ,ועם משטח הדפסה ,הפתרונות מתאימים למגוון רחב של סביבות
מנהלתיות .למעשה ,עבור יישומים כגון עיבוד המחאות או מסמכים הכוללים ניירות חברה
מרובי-חלקים ,אין חלופה למדפסות סיכה  -ואין מדפסות סיכה טובות יותר או משתלמות
יותר מאלה של .Epson

מפיקי תוויות  -ארגון בקלי קלות
מפיקי התוויות מסדרת  LabelWorksשל  Epsonנועדו לעבוד באופן מושלם עם חומרים
מתכלים מבית  ,Epsonולספק הדפסות איכותיות וחסכוניות שנשמרות למשך שנים ,תוך
מזעור של כמויות הפסולת ושל שולי התוויות .בין אם העסק שלך הוא בתחום הקמעונות,
האחסון ,הרפואה או החינוך ,או אף אם אתה ספק שירותים עצמאי ,תוכל למצוא מוצר
מסדרת  LabelWorksשיספק מענה מדויק לצרכיך וייעל את הארגון בעסק שלך.
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פתרונות הדפסה ייעודיים
 Epsonפיתחה פתרונות מתוחכמים המספקים מענה לצורכיהם של ענפי תעשייה ושווקים ספציפיים,
כולל תחומי הפקת השלטים ,הקמעונאות ,האירוח והאדריכלות( CAD-תב"ם).

הפקת שלטים  -האיכות של  ,Epsonאין סוף אפשרויות
הניסיון העשיר שלנו בצילום ,בהדפסת רפרודוקציות ובהגהת צבע בעולם הקדם-דפוס,
מאפשר לנו לנהל את כל החזרות והמורכבויות של צבעים .על סמך ניסיון עשיר זה ,פיתחנו
את סדרת  SureColorTM SC-Sשכוללת מוצרים עבור תחום הפקת השלטים ,אשר מספקים
יכולות חדשניות ,גרפיקה באיכות גבוהה ועלות תפעול כוללת נמוכה ,שלעניות דעתנו הן
חסרות תקדים.
לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.epson.ae/signbyepson

עסקי הקמעונאות והאירוח  -לעסקים בתנופה
כיצרנית המובילה באירופה למדפסות עבור נקודות מכירה ( ,)POSהטכנולוגיה המתקדמת
של  Epsonלהדפסה בנקודות מכירה ( )POSהיא הגמישה ,השימושית והאמינה ביותר
בעולם ,ומאפשרת לכל עסק למצוא פתרון לכל צורך .בין אם אתה מפעיל חנות עודפים
למכירה קמעונאית או חברת תעופה ,רשת מרכולים או תחנת דלק ,תגלה שמבחר מוצרי
הטכנולוגיות רבות-העוצמה לקמעונאות שלנו מספק לך את כל מה שנחוץ לך להפקת
חשבוניות במהירות וביעילות ,ולספק את רמת השירות שלקוחותיך מצפים לה.
החל מהדפסה חכמה ובמהירות גבוהה של קבלות וספחי כרטיס אשראי וכלה בהדפסת
קבלות ,אישורי עלייה למטוס ותגי מטען מהתקנים אלחוטיים ,הטכנולוגיה שלנו תסייע
לך לייעל את תהליכי ניהול העסקאות שלך ,ותאפשר לעובדים שלך לעשות את מה שהם
מתמחים בו  -לספק שירות לקוחות מעולה.

 - CADפרודוקטיביות ללא פשרות
השקענו את כל המאמצים במחקר ופיתוח הדרושים לביסוס מבחר ייחודי של טכנולוגיות
ליבה בתחומי ההדפסה הדיגיטלית  -המסחרית והתעשייתית .על סמך טכנולוגיות ליבה אלה,
פיתחנו ועיצבנו את מוצרי ההדפסה החדשים שלנו בפורמט רחב לתחום ה ,CAD-סדרת
.SureColorTM SC-T
מדפסות  Epsonל CAD-בפורמט רחב מושלמות עבור יישומים שבהם היבטי המהירות
והחיסכון הם החשובים ביותר ,דוגמת הדפסה של עיצובים ותכניות ,מפות ,מצגות ,פוסטרים
ושילוט פנים.
לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.epson.co.il/cad
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טכנולוגיה מובילה

רזולוציה גבוהה

WUXGA

הצבעים הבוהקים ביותר
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מקרנים
בשוק קיים מבחר עצום של מקרנים עסקיים .לכן ,על מנת להישאר בחזית השוק במשך למעלה מעשור ,כפי שEpson-
הצליחה לעשות ,1היה עלינו להמשיך ולפתח את מוצרינו ,ולהתאימם לצרכי הלקוחות בכדי לספק מענה לתנאים ולדרישות
המשתנים בעולם העסקים .התוצאה היא היצע מוצרים ששמו יצא למרחוק כמבחר שמספק את הפתרונות הגמישים,
החסכוניים ובעלי העוצמה הגבוהה ביותר הזמינים כיום .אנו מציעים פתרונות למגוון רחב של יישומים ,החל ממקרנים
ומערכות להעברת מצגות לחדרי ישיבות ועד התקנים ניידים במיוחד לאנשי מכירות.

snoi

פתרון לכל צורך

אנחנו מחדשים ,אתה מרוויח

לכל עסק יש דרישות ייחודיות ביחס להקרנה .עסקים מסוימים
רוצים להקרין תמונות באיכות גבוהה בחללים גדולים ומוארים
היטב ,ואילו אחרים זקוקים למוצר שמתאים לחדרי ישיבות
קטנים יותר .לקוחות מסוימים לא זקוקים לערכת תכונות
מקיפה ,ואילו אחרים זקוקים לפונקציונליות מתקדמת כגון
עבודה ברשת אלחוטית או יכולת להעביר מצגות מהתקנים
ניידים .אך ללא תלות בצרכים או בתקציב ,דבר אחד בטוח:
ל Epson-יש מוצר שמתאים בדיוק לכל צורך או תקציב,
ומספק את הביצועים הדרושים .לא בכדי אנו נחשבים לספקי
המקרנים העסקיים המובילים כבר למעלה מ 11-שנים.1

אי אפשר להפוך למובילים בשוק  -ולשמור על התואר -
מבלי לחדש .למרבה המזל ,חדשנות היא אחת מנקודות
החוזק שלנו  -כזו שאנו מחזיקים במוניטין בינלאומי
בזכותה כבר למעלה מ 40-שנה .ניתן לראות יכולת זו
באופן ברור כשמש בטכנולוגיה הייחודית שעליה מבוססת
הצלחתו של מבחר המקרנים שלנו  -טכנולוגיה שכוללת
פיתוחים כגון מקרנים אינטראקטיביים ולהקרנה בתלת-
ממד ,אשר תומכים בשיתוף פעולה ,כמו גם טכנולוגיות
חדשות וחדשניות במנורות ,אשר מספקות תמונות מעולות
וצריכת חשמל נמוכות יותר מבעבר.

tcej
renr
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מקרנים נייחים מקצועיים

מקרן נייח מקצועי ורב-עוצמה זה ,שמתאים לחדרי ישיבות בינוניים עד
גדולים ,מציג מצגות חדות וברורות יותר .עם מקרן EB-G6650WU Full
 HDשל  ,Epsonהמצגות העסקיות החשובות שלך יוצגו בצבעים עשירים
ומלאי חיים  -גם באור יום .זאת הודות לטכנולוגיית  3LCDשל ,Epson
שמספקת תפוקת אור צבעוני ולבן ברמות גבוהות וזהות ( 6,000לומן),
ברזולוציה באיכות  .WUXGAמוצרים נוספים הזמינים בסדרה זו כוללים
את דגמי EB-G6450WUEB-G6350 ,EB-G6250W ,EB-G6050W ,,
 EB-G6900WUו.EB-G6800-
תכונות עיקריות
 תפוקת אור לבן וצבעוני של  6,000לומן רזולוציה באיכות WUXGA -טכנולוגיית Full HD 3LCD

Epson EB-G6650WU

 שש עדשות מתחלפות תכונות להתקנה קלה תכונות מתקדמות כגון מיזוג קצוות והיסט עדשות -תיקון גיאומטרי ,כולל משטחים לא אחידים וקירות פינתיים

מקרנים נייחים להקרנה באיכות FULL HD
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הודות לטכנולוגיית  3LCDלמקרנים של  Epsonותפוקת אור לבן וצבעוני
ברמות גבוהות וזהות ( 4,500לומן) ,מצגות חשובות מוצגות בצבעים
מציאותיים ומלאי-חיים ,וניתן להציגן במגוון רחב של רמות תאורה סובבת.
והודות למגוון של תכונות התקנה ידידותיות למשתמש ,קל להתקין
ולהשתמש במקרן מדגם  EB-4950WUשל  .Epsonמוצרים נוספים
הזמינים בסדרה זו כוללים את דגמי EB-4850WUEB-4750W ,,
 EB-4650ו.EB-4550-
תכונות עיקריות
 תפוקת אור לבן וצבעוני של  4,500לומן -רזולוציה באיכות WUXGA

Epson EB-4950WU

 איכות תמונה יוצאת מהכלל עם טכנולוגיית  3LCDשל Epson מבחר רחב של כניסות התקנה קלה הודות להיסט עדשה אופקי ואנכי עדשת זום רחבת זווית של 1.8x -תכונות מתקדמות ,כולל מסך מפוצל ופונקציות רשת ותוכנה של EasyMP

מקרנים אינטראקטיביים
לחדרי ישיבות

עם המקרנים האינטראקטיביים החדשים מסדרת  EB-1410Wiשל
 ,Epsonמקרן אחד עושה את עבודתם של שלושה או ארבעה מכשירים.
דגם זה ,המפיק  3,100לומן ,משלב את תפקידיהם של מקרנים בעלי טווח
הקרנה קצר במיוחד ,לוחות וירטואליים ולוחות תצוגה ( )flipchartבמערכת
אחת ,רב-תכליתית ומשולבת ,המושלמת עבור סביבת העבודה המודרנית.
דגם  EB-1410Wiהקל והפשוט לשימוש ,כולל סרגל כלים אינטואיטיבי
וידידותי-למשתמש על המסך ,ותכונות מתקדמות להצגה גמישה.
הסדרה כוללת גם את דגם .EB-1400Wi
תכונות עיקריות
 תפוקת אור לבן וצבעוני של  3,100לומן התקן רב-תכליתי משולב פונקציה של שליטה באמצעות עכבר מחשב ,או הוספת הערות על התמונההמוקרנת באמצעות שני עטים אינטראקטיביים
 שמירה ,עריכה ,הדפסה או שליחה בדוא"ל היישר מן המקרן לצורך שיתוףתוכן

Epson EB-1410Wi

 תכונות מתקדמות ,כולל מסך מפוצל ,הצגת תוכן מהתקנים ניידים ותמיכהבשיתוף פעולה
 -פתרון חסכוני ומשתלם  -התקנה פשוטה ללא צורך בהדרכה
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מקרנים גדולים לחדרי ישיבות

דגם  EB-1945Wהקומפקטי ,הניתן להתקנה בקלות ושנמכר במחיר נוח,
מאפשר הקרנה מהתקן עתיר תכונות שמושלם לשימוש בתאגידים גדולים,
ומהווה שילוב נפלא של פלט איכותי ותכונות מרשימות .מוצרים נוספים
הזמינים בסדרה זו כוללים את דגמי EB-1965EB-1960 ,EB-1955 ,,
EB-1950 EB-1940W ,ו.EB-1930-
תכונות עיקריות
 תפוקת אור לבן וצבעוני של  4,200לומן רזולוציה באיכות  WXGAלקבלת איכות תמונה מיטבית -כניסת HDMI

Epson EB-1945W

 זום אופטי של 1.6x תכונות מתקדמות ,כולל מסך מפוצל ותכונות של רשת ותוכנה של EasyMP -קישוריות של רשת  LANקוויתWi-Fi/

מקרנים קטנים לחדרי ישיבות

סדרה זו מאופיינת בעלות תפעול כוללת נמוכה במיוחד ,אך כוללת תכונות
חכמות שעל פי רוב זמינות בדגמים יקרים יותר בלבד .המקרנים אמנם
פותחו במטרה לספק ביצועים רציניים לכל משרד ,אך הם קלים וניידים דיים
לנשיאה מחדר לחדר ולהצבה בכל מקום רצוי .מוצרים נוספים הזמינים
בסדרה זו כוללים את דגמי EB-98EB-945 , EB-965 ,ו.EB-955W-
תכונות עיקריות
 תפוקת אור לבן וצבעוני של  3,000לומן עד רזולוציה באיכות  WXGAלקבלת איכות תמונה מיטבית -יחס ניגודיות של 10,000:1

Epson EB-955W

 כניסת HDMI -זום אופטי של 1.6x
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 תיקון עיוות טרפז אנכי אוטומטי קישוריות לרשת  LANקווית ו/או קישוריות  Wi-Fiאופציונלית -מחוון לתיקון עיוות טרפז אופקי

מקרנים שולחניים

העשר כל ישיבה בעניין והשראה בעזרת מקרנים חכמים שמעבירים את
המסר באמצעות תמונות חלקות וטבעיות שנשארות ברורות ובהירות בין
אם האור דולק או כבוי .מוצרים נוספים הזמינים בסדרה זו כוללים את דגמי
EB-S18EB-X18 , EB-W18 ,ו.EB-X24-
תכונות עיקריות
 תפוקת אור לבן וצבעוני של  3,000לומן רזולוציה באיכות  WXGAלקבלת איכות תמונה מיטבית -יחס ניגודיות של 10,000:1

Epson EB-X18

 כניסת HDMI זום אופטי של 1.2x תיקון עיוות טרפז אנכי אוטומטי מחוון לתיקון עיוות טרפז אופקי -קישוריות  Wi-Fiאופציונלית
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טכנולוגיית מקרנים
המקרנים של  Epsonהם תמהיל חדשני של ביצועים ,אמינות ומחיר נוח ,והם מציגים תמונות מרהיבות ומפיחים רוח חיים במצגות שלך.
להלן סקירה של כמה מהטכנולוגיות שבהן אנו משתמשים.10

הצבעים הבוהקים ביותר

תפוקת אור צבעוני גבוהה פירושה שהכול בהיר
יצרנים רבים מדגישים רק את הבהירות של תפוקת האור הלבן במקרנים
שלהם ,אך לקבלת התמונה המלאה של איכות המקרן יש לקחת בחשבון גם
את תפוקת האור הצבעוני (.)CLO

13

המדד  CLOמודד את הבהירות של האור האדום ,הירוק והכחול מהמקרן,
שלעתים קרובות עשויה להיות נמוכה באופן משמעותי מתפוקת האור הלבן
היחסית .במקרה כזה ,התמונות עשויות להיראות עמומות.
המקרנים של  Epsonמשתמשים בטכנולוגיית  3LCDהמספקת תפוקה
זהה של אור לבן וצבעוני ,לקבלת תמונות בהירות ונאמנות למציאות וצבעים
עשירים הבהירים פי שלושה ממקרני  DLPעם שבב יחיד ,באופן עקבי .לכן הם
האפשרות הבהירה והמוצלחת יותר עבור העסק שלך.

3LCD

תמונות סטילס וסרטים עוצרי נשימה
טכנולוגיית  3LCDשל  Epsonנמצאת בלבו של כל מקרן  .Epsonהטכנולוגיה,
שפותחה על-ידי  ,Epsonמפיקה תמונות עם רמת פירוט מרשימה ,שחזור
צבעים חלק וטבעי וטווח גווני אפור יוצא דופן.
לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.3lcd.com

מערכת עם משטח יחיד.11

עם טכנולוגיית  3LCDשל Epson.11

מיזוג שוליים

תמונות פנורמיות חלקות
מיזוג שוליים מאפשר להקרין בקלות על מסכים מרובים לקבלת תמונה
פנורמית חלקה .ניתן לערום עד ארבעה מקרנים בצורה אופקית ועד שני
מקרנים בצורה אנכית ,ליצירת תמונה ענקית אחת שממוזגת בצורה מושלמת,
עם צבעים חלקים ,וללא סימנים בנקודות החיבור בין התמונות הנפרדות.
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תיקונים גיאומטריים

תיקון חריגות ,פינות וקשתות
הקרן תמונות על-גבי משטחים לא חלקים או אחידים ,או על שני קירות סמוכים,
ללא עיוותים .התכונות של תיקון משטחים לא חלקים/אחידים וקירות פינתיים
מכווננות את התמונה המוקרנת לתיקון שגיאות שנוצרות בעת הקרנה על-גבי
משטח לא חלק או על פינה בחדר  -פתרון מושלם עבור מיצגים גדולים או
יצירתיים.
הבטח שהתמונות שלך ייראו מושלמות בכל פעם בעזרת תיקון קשתות .תכונה
זו מפצה על מקטעים לא אחידים בכל חלק שהוא של המסך ,ומתקנת את כל
ארבעת הצדדים של התמונה המוקרנת למניעת עיוותה לצורת קשת או חבית,
אם הקיר או המסך אינו שטוח לחלוטין .בנוסף ,תיקון נקודות מכוונן את כל
האזורים שאינם חלקים במסך עצמו.

EasyMP

תכונות מתקדמות של עבודה ברשת ובתוכנות
 - Network Monitorתוכנה זו מאפשרת לך לשלוט במערך המונה עד
 1,092מקרנים ,ולערוך בדיקות מצב ,לבצע ניהול מרחוק ולתזמן הפעלה/כיבוי
דרך הרשת.
 - Network Projectionתוכנה זו מאפשרת לשלוח תמונות ומצגות דרך
הרשת היישר לעד ארבעה מקרנים בו-זמנית ,דרך חיבור רשת קווית או
אלחוטית.
 - Multi-PC Projectionתוכנה זו מאפשרת לעד  16או  32משתמשים
(בהתאם לדגם) להתחבר למקרן אחד בו-זמנית ,תוך הצגה של עד ארבעה
מסכים מקרב המשתמשים.
 - PC-free Presentationתוכנה זו מאפשרת הצגה של תמונות ומצגות
שקופיות היישר מכונן  Flashמסוג  ,USBללא צורך במחשב .דגמים מסוימים
כוללים גם את התוכנה  Slide Converterשמאפשרת הצגה משופרת של
מצגות  .PowerPointדגמים חדשים יותר אף מספקים תמיכה בקובצי PDF
ובסרטונים בפורמט .MPEG

Epson iProjection

הקרנה מהתקן נייד
 iProjectionהוא יישום אינטואיטיבי להקרנה מהתקנים ניידים שנועד עבור מכשירי
iPod touch iPhone ,וiPad- Epson iProjection 12.מאפשר להקרין בקלות
ובאופן אלחוטי תמונות וקבצים המאוחסנים במכשירי  ,iOSבאמצעות מקרן Epson
הזמין ברשת .היישום זמין להורדה בחינם מחנות האפליקציות itunesiProjection .

TM
 14 Androidעם מערכת  Android 2.3ואילך .היישום זמין
זמין גם עבור התקני
להורדה בחינם מחנות .Google Play
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סורקים
מערכות לניהול מסמכים
אנו חיים בעידן הדיגיטלי ,וארגונים מכל גודל וסוג נהנים מהיתרונות הרבים של
דיגיטליזציה .אחד מהיתרונות הללו הוא היעילות המשופרת שנובעת מהשילוב של
מסמכים נטולי ניירת בזרימת העבודה הארגונית ,שלא רק משפר את הפרודוקטיביות,
אלא גם מצמצם את העלויות .כאשר מחשבים את טביעת הרגל הפחמנית המשויכת
למערכות מבוססות-נייר ,אין פלא שבעולם העסקי של ימינו מערכות מבוססות-מחשבים
לניהול מסמכים הופכות במהירות לרוב המכריע.

פתרונות מושלמים להנאה מהחזר השקעה מהיר
ברור שבכל מקום שבו יש צורך להפוך מסמכי
נייר למסמכים דיגיטליים ,נדרש אמצעי לביצוע
פעולה זו .וכאן נכנסים לתמונה הסורקים.
 Epsonמציעה את אחד מתיקי המוצרים
המלאים ,המשתלמים והגמישים ביותר
מבחינת הגדרת תצורה של סורקים בתעשייה.
יתר על כן ,פיתחנו תוכנות מיוחדות הזמינות
בחינם ומיועדות לעבוד באופן חלק עם פריטי
החומרה שלנו ,על מנת לאפשר לך להפיק את

המיטב מכל מוצר ומוצר .בעבודה משותפת,
מתקבלים פתרונות גמישים ,קלים לשימוש
ורבי-עוצמה לתיעוד מסמכים ,שמספקים
החזר מהיר להשקעה שלך.

מהירות

רב-תכליתיות

עד פורמט A3
עד  70עמודים לדקה.
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מסריקות מהירות על הדרך ועד סריקות
של כמויות גדולות.

פתרונות לתיעוד
מסמכים
ידוע לנו שעסקים מכל הגדלים מוצאים כי מערכות לניהול מסמכים
( )DMSהן הדרך המיטבית לשלב בזרימת העבודה שלהם מסמכי
נייר .כדי לסייע בשיפור הפרודוקטיביות העסקית Epson ,מציעה
חבילת תוכנות משלה ,הזמינה להורדה בחינם.
 Epsonמציעה פתרונות מותאמים אישית המספקים מענה
לצורכיהן של חברות מכל גודל ועם כל יכולת .IT
התוכנות  Document Capture ProוDocument Capture Pro-
 Serverתואמות לכל המערכות לניהול מסמכים ומאגרי האחסון
בענן הנפוצים ביותר ,ופותחות עולם שלם של אפשרויות לעסקים
הנדרשים להפוך מסמכים מודפסים לדיגיטליים.

Document Capture Pro
ניתן להשתמש בגרסת הלקוח עם הסורקים
העסקיים של  Epsonבדרכים שונות :החל מסדרת
 WorkForce DS-510בעלת הביצועים הגבוהים
לטיפול במכתבים ,חוזים או טופסי הזמנה ,וכלה
בסדרת  WorkForce DSבעלת המהירות הגבוהה,
עם המשטחים לפורמטי  A3ו ,A4-הפתרונות של
 Epsonמושלמים להמרת דפים מרובים וערימות
גדולות של נייר לפורמט אלקטרוני.
התוכנה  Document Capture Proתואמת גם
להתקני  WorkForce Proהרב-תכליתיים הבאים:
WorkForce Pro WP-4595 DNFWorkForce ,
 Pro WP-4525 DNFוWorkForce Pro-
,Document Capture Pro .WP-4515 DN
המספקת למשתמשים עסקיים אמצעי לניהול
מסמכים ,אידיאלית למשרד המודרני.

למשתמשים לא נדרשת כל הדרכה לפני השימוש
בגרסת הלקוח או בגרסת השרת של Document
 ,Capture Proמשום שהממשק האינטואיטיבי
מאוד פשוט להבנה .לנוחות השימוש ,התוכנות
כוללות תכונות מתקדמות להדמיית מסמכים ,כמו
גם תמיכה בכל תבניות הקבצים הנפוצות ,כולל
BMPJPEG ,TIFF , PDF ,ו.PDF/A-

פתרונות רב-תכליתיים אלה לתיעוד מסמכים
מתאימים לכולם  -החל ממשתמשים חדשים ועד
משתמשים מתקדמים  -ומציעים פונקציות רבות של
'סריקה ל ,'-כולל סריקה לענן ,סריקה לאתרי FTP
וסריקה לMicrosoft SharePoint®- ,עם יכולת
לטפל בהפרדת אצוות ,זיהוי ברקודים ותמיכה
אזורית ב.OCR-

Document Capture Pro Server
 Document Capture Pro Serverמיועדת
לחברות הזקוקות לפונקציות מתקדמות של דחיפת
סריקות ולתכונות נוספות של Document Capture
 Proבהתקנים המשותפים שלהן ,ללא צורך
בהתקנת התוכנה בכל מחשב ומחשב.

לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
www.epson.eu/documentcapturepro
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סורקים שטוחים לפורמט A3

סורק מסמכים זה ,המיועד למסמכים בפורמט  ,A3אידיאלי לחברות בעלות
נפחים גבוהים של סריקות ,וכולל את לוח כרטיסי הרשת המובנה של
 Epsonלמשתמשים מרובים .דגם  WorkForce DS-70000Nמתעד,
ממיר ומפיץ מסמכים בצורה אמינה ובאיכות גבוהה למערכות לניהול
מסמכים .מוצרים נוספים הזמינים בסדרה זו כוללים את דגמי WorkForce
 DS-50000ו ,DS-60000-עתירי התכונות גם הם.
תכונות עיקריות
 עד  70עמודים לדקה 140/תמונות לדקה מזין מסמכים אוטומטי בעל קיבולת גבוהה של  200דפים סריקה דו-צדדית בפעולה אחת -זיהוי על-קולי של הזנה כפולה

WorkForce DS-70000N

 -יכולת לעבודה ברשת עם תכונה לדחיפת סריקות

14

סריקה לPDF-

מזין מסמכים אוטומטי

600
Resolution

רשת

רזולוציה

סורקים שטוחים לפורמט A4

סורק מסמכים אמין זה ,שנועד להשתלבות חלקה במערכות לניהול
מסמכים ,מבטיח שעבודות סריקה תובעניות יתבצעו במהירות ובקלות.
דגם  WorkForce DS-7500של  Epsonיכול לטפל בכמויות גדולות של
מסמכים בהפעלה יחידה ,במהירות וביעילות .מוצרים נוספים הזמינים
בסדרה זו כוללים את דגמי  WorkForce DS-5500ו.DS-6500-
תכונות עיקריות
 עד  40עמודים לדקה 80/תמונות לדקה מזין מסמכים אוטומטי עם קיבולת של  100דפים /High-speed USB 2.0כרטיס רשת עם תכונות לדחיפת סריקות זיהוי על-קולי של הזנה כפולה -יכולת לעבודה ברשת עם לוח כרטיסי רשת אופציונלי

WorkForce DS-7500
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14

סריקה בהזנת גיליונות בפורמט A4

סורק זה ,שמיועד לעסקים תובעניים ,שופע תכונות מעולות ומספק חבילת
ניהול מסמכים מלאה .עם טכנולוגיית סריקה כפולה לסריקה דו-צדדית
בפעולה אחת ומזין מסמכים אוטומטי ( )ADFל 50-גיליונות ,הוא מאפשר
השלמה של כל עבודה במהירות ובקלות .לשיפור האמינות ,הוא כולל
גם חיישן על-קולי שמזהה חסימות נייר ומשחרר אותן בקלות .סדרת
 WorkForce DS-510של  Epsonתואמת גם לתוכנה Document
 ,Capture Proשמספקת תכונות מתקדמות להדמיית מסמכים ומאפשרת
שילוב קל במערכות לניהול מסמכים.
תכונות עיקריות
 עד  26עמודים לדקה 52/תמונות לדקה טכנולוגיית סריקה כפולה מזין מסמכים אוטומטי ל 50-דפים חיישן על-קולי למניעת משיכות נייר כפולות-  USB 2.0או כרטיס רשת בדגם WorkForce DS-510N

סדרת WorkForce DS-510

סריקה ידנית של פורמט A4

דרך קלה וחסכונית לנקות את השולחן מניירת וקבצים ,בעזרת סורק
מסמכים שטוח .דגם  GT-1500של  Epsonמושלם להעברה לפורמט
דיגיטלי של כל דבר  -החל ממכתבים וחשבוניות וכלה בתצלומים וכתבי עת
 ומאפשר העברה שלהם למחשב בלחיצת כפתור.תכונות עיקריות
 תכונות מתקדמות להדמיית מסמכים רב-תכליתיות וקלות שימוש -חבילת תוכנות לניהול אירועים

Epson GT-1500

סורקים ניידים לפורמט A4

 מזין מסמכים ל 40-דפים -טכנולוגיית  LEDלסריקה מהירה ולחיסכון בחשמל

הסורק הנייד מדגם  WorkForce DS-30שמיועד לפורמט  A4אידיאלי
לניהול מסמכים בקלות וביעילות תוך כדי תנועה .בכל מקום ובכל עת
שעליך לסרוק ולאחסן מסמכי נייר כגון כרטיסי ביקור או טפסים חתומים,
סורק  DS-30של  Epsonהוא בן הלוויה המושלם.
תכונות עיקריות
 גודל מזערי ( 276x50x36.5מ"מ) משקל של  325ג' בלבד -מופעל באמצעות USB

WorkForce DS-30

 רזולוציית סריקה של 600dpi -ממשק משתמש אינטואיטיבי
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מחויבות
לקיימות
אנו מאמינים שהיערכות לעתיד דורשת מחויבות עמוקה לשמירה על איכות הסביבה.
לכן אנו משקיעים משאבים רבים ביצירת מוצרים חדשניים שהם אמינים,
ניתנים למיחזור וחסכוניים בחשמל  -מוצרים משופרים ,העושים שימוש בפחות משאבים.
ההתחממות הגלובלית והתמעטות המשאבים הם שניים מהנושאים הבוערים ביותר
שעמם עלינו להתמודד כיום Epson .שואפת לצמצם את פליטות דו-תחמוצת הפחמן בשיעור
של  90%לאורך מחזור החיים של כל מוצרי ושירותי החברה עד שנת  ,2050ולהתאים את
תהליכי הייצור שלנו לשימוש במשאבים ממוחזרים.

הישגים סביבתיים עד כה:

 מדפסות הזרקת הדיו העסקיות שלנו צורכות  80%פחות חשמל ממדפסות לייזר מתחרות ,ומצמצמות באופן ניכר את ההשפעה על איכות הסביבה.2 אתה מוזמן לחסוך בעד  30%מצריכת הנייר שלך עם  - Epson TM-T88Vמדפסת הקבלות התרמית לנקודות מכירה ( )POSהראשונה בעולם עם אישורEnergy Star.
 ראש ההדפסה בטכנולוגיית  Micro Piezoשלנו מנצל את הדיו באופן יעיל ביותר ,מבזבז פחות נייר ומאריך את תוחלת החיים של המוצרים. כל הסורקים של  Epsonמשתמשים בטכנולוגיית  ReadyScanשל  ,Epsonשמבטלת את הצורך בזמן התחממות ,מצמצמת את צריכת החשמלומורידה עלויות.

יעדים סביבתיים לשנת 2015

 מזעור של ההשפעה על איכות הסביבה של מוצרים מרכזיים לאורך מחזור החיים שלהם ,בשיעור של עד .50% הרחבה של היצע המוצרים הניתנים למיחזור. הצגת יישומים סביבתיים של הטכנולוגיות המתקדמות שלנו. -אימוץ קהילה סביבתית.

מדפסות הזרקת דיו עסקיות צורכות

חיסכון בשיעור של עד

פחות חשמל בהשוואה למדפסות לייזר
2
צבעוניות מתחרות

בצריכת הנייר עם מדפסת הקבלות
התרמית לנקודות מכירה ()POS
מדגם TM-T88V

80%
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30%

אחריות
לעסק
כל המוצרים של  Epsonעוברים בדיקות מחמירות לפני השקתם ,והמחויבות שלנו
לביצועים גבוהים לא נגמרת בשטח המפעל .עם היסטוריה מוכחת של התעלות על
ציפיות לקוחותינו ,אנו מספקים שירות לקוחות ברמה חסרת תקדים.
אנו מציעים סיוע טכני לכל החיים באופן סטנדרטי ,באמצעות שירותי תמיכה הפרוסים
בכל רחבי אירופה .תכניות שירות משלימות מכסות את כל הדרישות הספציפיות.
השילוב של תשתית השירות הרחבה ושותפי השירות המנוסים של  ,Epsonמספק לך
שירות איכותי ומוביל בשוק ,ללא תלות בתכנית שבחרת.

שירות לקוחות
מרכזי השירות והשירותים בדואר אלקטרוני
שלנו ,בשפות מקומיות ,מספקים שירות לקוחות
ותמיכה מובילים בתעשייה .עם קווי מוצרים נפרדים
ללקוחות מקצועיים ולקוחות עסקיים ,בהתפלגות
לפי מוצרים ושווקים ,מובטח שירות מהיר וברמה
הדרושה .משאבים נוספים ,כגון שאלות נפוצות,
גישה לדרייברים והתוכנות העדכניים ביותר עבור
מוצרי  Epsonשברשותך ,זמינים באמצעות אתר
האינטרנט שלנו.

התאמה אישית
משום ש Epson-מציעה מבחר רחב של מוצרים
שונים ,אנו מתאימים את האחריות לדרישות
ולצרכים הספציפיים שלך:
–הודעות
–	איסוף ,תיקון ,החזרה
–	שירות באתר הלקוח
–החלפה
– תכנון  -באפשרותנו לתכנן הצעת שירות ייחודית
לדרישות הספציפיות שלך

Epson CoverPlus
האחריות המורחבת מסוג  CoverPlusשל Epson
היא דרך קלה ונוחה להרחיב את האחריות
הסטנדרטית בעד שלוש שנים נוספות ,להנאה
משקט נפשי לתקופה ממושכת יותר.

כל השירותים שלנו מסופקים באופן אישי באמצעות
רשת צוותי השירות המיומנים שלנו ,הפרוסה
ברחבי אירופה.
מרכזי  Epson Expressומרכזי שירות מקומיים
עם מרכזי  ,Epson Expressכעת קל יותר
לשמור על רמת הביצועים המיטבית של המוצרים
שברשותך .החל מאספקת מוצרי דיו ונייר חלופיים
של  Epsonועד לפתרון בעיות ,אבחון ותיקון ,תוכל
למצוא את כל מה שנחוץ לך על מנת לשמור על
תקינות מיטבית של המוצרים שברשותך ,כולל:
–	ייעוץ בחינם
–	מהנדסים מיומנים

–תיקון מיידי או החלפה באמצעות חברת שליחויות
מהירה
–	מבחר רחב של מוצרי דיו ,נייר ואביזרים מקוריים
של Epson
–	מיחזור מחסניות דיו ריקות של Epson
כיצד השירות של  Epsonעובד
השירות של  Epsonמסופק על-ידי שותפי שירות
מוסמכים באזורך .אם אתה נתקל בבעיה עם
המוצר שברשותך ,או זקוק לסיוע טכני ,פנה למרכז
התמיכה המקומי שיוכל לאבחן את הבעיה ולספק
פתרון ,או להפנות אותך למרכז השירות המקומי
של .Epson
לקבלת מספר הטלפון של מרכז התמיכה המקומי
של  Epsonאו פרטים על אפשרויות השירות
הזמינות באזורך ומרכזי השירות הקרובים למקום
מגוריך ,בקר בכתובת .www.epson.eu/support

*שירותי  Expressאינם זמינים בכל האזורים
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 .1הסקר נערך על-ידי  Futuresource Consulting Limitedבתקופה שבין  2001עד .2012
 .2התפוקות/העלות הממוצעת לעמוד המוזכרות ,משוערות בהתבסס על מתודולוגיה מקורית של  Epsonמתוך הדמיית ההדפסה של
תבניות ניסיון שסופקו ב .ISO/IEC24712-התפוקות/העלות הממוצעת לעמוד שהוזכרו אינן מבוססות על  .ISO/IEC24711התפוקות/העלות
הממוצעת לעמוד שהוזכרו עשויות להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ,לסוג הנייר שבשימוש ,לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה ,כגון
טמפרטורה.
 .3לשימוש ב Epson iPrint-נדרשים חיבור אלחוטי ויישום ההדפסה  .Epson iPrintלהדפסה מדואר אלקטרוני נדרש חיבור לאינטרנט.
לקבלת מידע נוסף ,ונתונים על שפות והתקנים נתמכים ,בקר בכתובת www.epsonconnect.eu
 .4בהתאם לתקן .ISO/IEC 24711/24712/19798
 .5תפוקת העמודים המשוערת מבוססת על תקן  .ISO/IEC 24711/24712/19798התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי
השימוש .למידע נוסף ,בקר בכתובת www.epson.co.il/pageyield
 .6נדרשת מערכת  iOS 4.2ואילך AirPrint .והלוגו  AirPrintהם סימנים מסחריים של.Apple Inc.
 Google Cloud Print .7ו Android-הם סימנים מסחריים של.Google Inc.
 .8נפח מכירות עולמי.IDC ,
 .9בהשוואה למקרני  DLPבעלי שבב יחיד המובילים לתחומי ההדרכה והעסקים ,על-פי נתוני  ,NPDלתקופה שבין יולי  2011ויוני .2012
בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדת על-פי  .IDMS 15.4בהירות הצבעים תשתנה בהתאם לתנאי השימוש .לקבלת מידע נוסף,
בקר באתר www.epson.co.il/clo
 .10לא כל הטכנולוגיות זמינות בכל ההתקנים .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.epson.co.il
 .11למטרות הדגמה בלבד
 .12יש צורך ביישום Epson iProjectioniPod touch . iPhone ,ו iPad-הם סימנים מסחריים של ,Apple Inc.הרשומים בארה"ב ובמדינות
אחרות.
 Android 2.1 .13ואילך  Android -הוא סימן מסחרי של.Google Inc.
 .14לוח כרטיסי רשת אופציונלי
 .15למעט זום .EB-98 1.2x
 Adobeו PostScript-הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  Adobe Systems Incorporatedבארה"ב ו/או במדינות
אחרות Wi-Fi .הוא סימן רשום של  Windows .Wi-Fi Allianceו SharePoint-הם סימנים מסחריים של  Microsoft Corporationבארה"ב
ובמדינות אחרות.
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לא כל המוצרים זמינים בכל הארצות .לקבלת מידע נוסף ,פנה למשרד  Epsonהמקומי ,או בקר בכתובת www.epson.co.il

לקבלת מידע נוסף ,פנה למשרד  Epsonהמקומי ,או בקר בכתובת www.epson.co.il
* הצעות האחריות אינן זמינות עבור כל הארצות .צור קשר עם נציג Epson המקומי.
לקבלת מידע נוסף ,פנה למשרד  Epsonהמקומי ,או בקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il
סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

