Epson Open Platform

EPSON OPEN PLATFORM
Frigiv potentialet i Epson WorkForce Pro-inkjetprintere til
erhvervsbrug ved nemt at tilpasse dem til virksomhedens
webbaserede programmer og arbejdsgange.

Epson Open Platform (EOP) gør vores revolutionerende
multifunktionsprintere (MFP'er) komplet fleksible
og tilpasningsdygtige, så de kan opfylde specifikke
og skiftende kundebehov i takt med, at forretningsmål
og virksomheders IT-systemer udvikler sig.

Tag del i printerrevolutionen
Vores MFP'er tilbyder meget mere til en lavere pris end
konkurrerende enheder. Kunder kan øge produktiviteten
med lave driftsomkostninger, stor pålidelighed og mindre
brugerbetjening.
EOP giver dig fordelene ved vores revolutionerende WorkForce
Pro-sortiment, så dine softwareløsninger bliver endnu mere
indbydende.

Få adgang til nye kunder

Få fuld kontrol

Nå ud til flere kunder ved at gøre din løsning kompatibel
med vores enheder.

Gør det muligt for brugerne at integrere vores enheder
nemmere i deres arbejdsgangsystemer.

Epson er en af de mest populære multifunktionsprintermærker.
Føj vores kunder til dit marked ved at gøre dine løsninger
kompatible med Epson Open Platform-kompatible enheder.

Giv kunder fuld kontrol over udskrivningsdriften samt en
fleksibilitet, der passer til skiftende behov, med løsninger,
som fungerer på tværs af en hel flåde af Epson EOP-kompatible
enheder. Dette omfatter tilpasning af brugerinterface, styring og
overvågning af arbejdsgange samt forbedret sikkerhed.

Understøt populære kortlæsere

Stol på Epson

EOP gør det muligt at understøtte vigtige kortlæsermærker
og teknologier for at opfylde kundebehov.

ISV-partnere vil modtage vores direkte support til nem
integration af deres løsning i EOP.

EOP kan også tilpasses til integrationen af andre kortlæsere og
teknologier efter behov.

Det softwareudviklingssæt, der stilles til rådighed, inkluderer
omfattende dokumenter og værktøjer, som gør dig i stand til
at integrere vores løsning med kompatible modeller.

FORENKLET
INTEGRATION
EOP anvender standardteknologier
til webserviceydelser, hvilket betyder,
at programmer nemt kan udvikles, så
kunder umiddelbart kan integrere hele
sortimentet af kompatible WorkForce
Pro-enheder i virksomhedens programmer
og arbejdsgange.
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Anvend dine egne
udskrivningspolitikker

Overvågning og
rapportering af brug
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EOP-kompatibel hardware

WF-R5690DTWF

WF-M5690DWF

WF-5690DWF

WF-6590DWF

Forudsigelige omkostninger,
minimal betjening

Hurtig, strømbesparende
sort-hvid-udskrivning

Miljøvenlig, økonomisk
A4-multifunktionsprinter

Udskrivning med minimal
manuel betjening

WF-8590DWF

WF-R8590DTWF

WF-8590D3TWFC

WF-R8590D3TWFC

Miljøvenlig A3+multifunktionsprinter
med lav TCO

Superhøjtydende udskrivning
op til A3+ med forudsigelige
udskrivningsomkostninger

Miljøvenlig A3+multifunktionsudskrivning
med lav TCO

Miljøvenlig A3+multifunktionsudskrivning
med høj kapacitet og lav TCO

Få mere at vide på: www.epson.eu/eop
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk.
Epson Danmark
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Transformervej 6
Teknisk hotline: 70 279 273
2860 Søborg
Salgshotline: 70 279 274
Danmark
www.epson.dk
Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

