Epson Open Platform

EPSON OPEN PLATFORM
Využijte potenciál řady inkoustových tiskáren pro podniky
Epson WorkForce Pro umožňující snadnou adaptaci pro
pracovní postupy v rámci podniku.

Díky systému Epson Open Platform (EOP) jsou naše
revoluční víceúčelové tiskárny (MFP) zcela flexibilní
a přizpůsobitelné, s možností jejich adaptace
konkrétním i měnícím se požadavkům zákazníků
po celou dobu vývoje jejich obchodních cílů
a podnikových IT systémů.

Vstupte do nového věku tisku
Naše multifunkční tiskárny nabízí mnohem více za mnohem
méně než jiná konkurenční zařízení. Zákazníci mohou zvýšit
svou produktivitu s nízkými provozní náklady, vysokou
spolehlivostí a nízkým objemem potřebných zásahů uživatele.
Systém EOP spojuje tyto výhody s naší revoluční řadou produktů
WorkForce Pro, takže spolupráce s vašim softwarem bude pro vaše
zákazníky ještě zajímavější.

Získejte nové zákazníky

Převezměte kontrolu

Nabízejte řešení, která jsou kompatibilní s našimi
zařízeními, a otevřete si tak cestu k dalším zákazníkům.

Umožněte uživatelům snadněji integrovat naše
zařízení do jejich workflow.

Epson představuje jednu z nejoblíbenějších značek multifunkčních
tiskáren. Sestavte své řešení tak, aby bylo kompatibilní se
zařízeními vyhovujícími standardu Epson Open Platform, a rozšiřte
svůj trh také o naše zákazníky.

Poskytněte zákazníkům úplnou kontrolu nad průběhem tisku
a možnost odpovědi na měnící se potřeby pomocí řešení,
která jsou použitelná pro veškerá zařízení kompatibilní se
systémem EOP. Mimo jiné se jedná o přizpůsobení uživatelského
rozhraní, správu/monitorování pracovních postupů a zvýšení
zabezpečení.

Podpora nejběžnějších čteček karet

Spoléhejte na Epson

Systém EOP nabízí podporu běžných čteček karet
a technologii umožňující přizpůsobení zákaznickým
požadavkům.

Partneři ISV získají naši přímou podporu, která jim přinese
možnost snadnější integrace svých řešení do systému EOP.

Systém EOP je podle potřeby možné přizpůsobit pro
integraci dalších technologií.

Poskytovaná sada pro vývoj softwaru obsahuje propracovanou
dokumentaci a nástroje pro integraci řešení do kompatibilních
modelů.

ZJEDNODUŠENÁ
INTEGRACE
Systém EOP využívá standardní technologie
pro webové služby, díky čemuž je možné
snadno vyvíjet aplikace. Zákazníci tak mohou
snadno integrovat libovolná kompatibilní
zařízení z řady WorkForce Pro do používaných
podnikových procesů a pracovních postupů.
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Možnost použití
vlastních zásad
pro tisk

Monitorování a hlášení
využívání
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Hardware kompatibilní se systémem EOP

WF-R5690DTWF

WF-M5690DWF

WF-5690DWF

WF-6590DWF

Předvídatelné náklady
s minimální potřebou zásahů

Rychlý a energeticky
úsporný černobílý tisk

Ekologická a úsporná
multifunkční tiskárna A4

Tisk s nenáročnou údržbou

WF-8590DWF

WF-R8590DTWF

WF-8590D3TWFC

WF-R8590D3TWFC

Ekologická multifunkční tiskárna
A3+ s nízkými celkovými
náklady na vlastnictví

Extrémně vysoká výtěžnost
při tisku až do formátu
A3+ s předvídatelnými
náklady na tisk

Ekologická multifunkční
tiskárna A3+ s nízkými
celkovými náklady na vlastnictví

Ekologická multifunkční tiskárna
A3+ s vysokou kapacitou
a nízkými celkovými náklady
na vlastnictví

Podrobné informace najdete na adrese: www.epson.eu/eop
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

