Epson Business Solutions

PODNIKÁNÍ VIDÍME
Z VAŠÍ PERSPEKTIVY

VYTVOŘENO PRO PODNIKÁNÍ.
NAVRŽENO PODLE VÁS.
Svět obchodu na nikoho nečeká a vyvíjí na podniky nemalé tlaky. Proto potřebujete technologie, které
přinášejí výsledky, pomohou vám zvyšovat efektivitu práce a fungují vždy dokonale. Uvědomujeme si,
že vzhledem k omezenosti rozpočtů je rozhodující poměr hodnoty a nákladů. Společnost Epson nabízí
vše potřebné. Naše chytré technologie dokážou změnit způsob vaší práce, ušetří vám čas, peníze
a umožní vám zaměřit se na to, co je nejdůležitější.

Řešení s nízkými náklady

Jednoduchý pracovní postup

Chcete mít jistotu, že vás příští IT řešení nebude
z dlouhodobého hlediska stát víc. Se značkou
Epson investujete do perspektivních technologií,
které přinášejí skutečné a vyčíslitelné úspory.

Chceme-li z našich zaměstnanců dostat to nejlepší,
musíme jim zpřístupnit technologie, které je nebudou
brzdit. Pomocí inovativních řešení Epson můžete
minimalizovat prostoje a zajistit, aby všichni podávali
špičkový výkon.

Ekologičtější technologie

Důvěrnost

Podstatou řešení Epson je ekologičnost a ekonomičnost –
jsou vyvinuta s ohledem na šetrnější dopad na životní
prostředí a nižší provozní náklady a vyznačují se nižší
spotřebou zdrojů a energie.

Nová zařízení mohou zapříčinit obavy o bezpečnost
dat a informací. Společnost Epson nabízí svobodu
sdílení obsahu a současně pomáhá zabezpečovat
data a zdroje v souladu se zásadami vaší organizace.

TRANSFORMACE JAKÉHOKOLI
PODNIKOVÉHO PROSTŘEDÍ

Dosahujte oceněných výsledků

Udělejte skvělý dojem

Naše oceněné tiskárny WorkForce Pro jsou rychlé,
ekonomické, ekologické a přinášejí vysoce kvalitní
výsledky a kratší prostoje.

Naše velkoformátové tiskárny na požádání tisknou
fotografie ve vysoké kvalitě, což přináší vynikající
výsledky u tisku interních cedulí a plakátů.

Skenujte s lehkostí
Naše vysokorychlostní oboustranné skenery umožňují
společně s aplikací Document Capture Pro skenovat
dokumenty přímo do požadovaného úložného
systému. Data lze také skenovat do zabezpečených
souborů PDF chráněných heslem. Tyto funkce zvyšují
produktivitu a uchovávají důvěrná data v bezpečí.

Zabezpečte svá data
Ušetřete čas i peníze ukládáním a archivováním
důvěrných informací na disky DVD, které jsou
odolné vůči neoprávněné manipulaci a není
nutné je až 100 let přepsat.

Zapojujte se
a spolupracujte efektivněji
Usnadnili jsme vám spolupráci na dokumentech
a při sdílení souborů. Změňte tak obyčejné jednání
na produktivní. Pomocí našich projektorů můžete
rovněž rozdělovat projekční plochu, díky čemuž
za své peníze získáte řešení pro různě velké
místnosti a větší projekční plochu.

Uspořádejte si kancelář

Prezentujte na cestách

Pomocí odolných a trvanlivých štítků tištěných
na širokou škálu pásek a textu v různých
barvách můžete vylepšit uspořádání svého
pracovního prostředí. To se hodí ke správě
zásob, evidenci a značení inventáře.

Naše lehké přenosné projektory jsou ultramobilní
a snadno se nastavují. Jsou ideální, pokud se
pohybujete z místnosti do místnosti nebo míříte
na jednání mimo kancelář.

ŘEŠENÍ S NÍZKÝMI NÁKLADY
Naše inovativní technologie spojují konkurenceschopné
ceny a úsporné funkce. Nabízejí tedy efektivní
zhodnocení výdajů bez kompromisů v oblasti kvality.
Vzhledem ke stávající omezenosti rozpočtů musí být technologie pro podniky co nejméně nákladné,
a to nejen s ohledem na vlastní nákup, ale také po celou dobu životnosti produktu.
Proto jsme každému aspektu naší řady věnovali velkou pozornost. Nabízíme vám tak technologie,
které výrazně snižují vaše výdaje za papír, tisk a energii. Získejte mnohem více za podstatně méně
díky produktům, které jsou určeny podnikům.

Celkově nízké náklady
na vlastnictví
Naše řady multifunkčních tiskáren WorkForce Pro a WorkForce
Pro Replaceable Ink Pack System (RIPS) jsou vytvořeny tak,
aby byly úsporné – od kupní ceny po spotřební materiály
a údržbu – a udržely provozní náklady na vaši technologii
tisku na nízké úrovni.
–– Snižte náklady na tisk stránky o až 50 % ve srovnání
s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami.1
–– Vytiskněte až 75 000 stran bez nutnosti výměny
inkoustu pomocí tiskáren WorkForce Pro RIPS.2

Až o

50 %

nižší náklady na
tisk jedné stránky1

Investujte chytře

Zbavte se starostí

Převezměte kontrolu nad svými náklady
na tisk díky kompletní službě tisku
Epson Print Performance.

Naše business projektory nabízejí
naprostou bezstarostnost, snadnou
obsluhu a nízké nároky na údržbu
v oblasti kvality, a to bez kompromisů.

–– Plaťte pouze za to, co vytisknete
(stránky nebo mililitry inkoustu).
–– Získejte report a účet za každý měsíc.
–– Využívejte výhod kompletní správy
spotřebního materiálu.

–– Snadná a flexibilní instalace
škálovatelné a cenově výhodné
projekce.
–– Využívejte dálkové ovládání
a monitorujte každý projektor
v síti pomocí funkce
EasyMP™ Network Monitor.
–– Zapínejte a vypínejte projektory
na dálku, přepínejte zdroje
vstupu a mnohem více.

Ušetřete za
externí služby
Pomocí našich velkoformátových
tiskáren ušetříte čas i peníze tím,
že budete tisknout interně namísto
posílání zakázek externím dodavatelům.
–– Vytvářejte působivé plakáty a firemní
cedule pomocí řady SureColor.
–– Využívejte nástroj Accounting Tool
ke sledování nákladů na tiskové úlohy
u všech velkoformátových tiskáren
ve vaší síti.

Použijte naši kalkulačku celkových nákladů,
která je dostupná na webových stránkách:
www.epson.cz/tco

JEDNODUCHÝ PRACOVNÍ POSTUP
Naše technologie mohou změnit způsob, jakým podnikáte,
umožní vám produktivněji pracovat, efektivněji prodávat
a snadněji se zapojovat.
V hektickém kancelářském prostředí by technologie měla zjednodušit každodenní úlohy a usnadnit celkový
provoz. Proto jsme naše produkty navrhli tak, aby odváděly stejně kvalitní práci jako vy. Díky intuitivní obsluze
a nutnosti jen minimálního školení technologie zajistí, aby vaše dokumenty a prezentace vynikly před ostatními,
a pomohly vám dosahovat skvělých výsledků v ten pravý čas.

Tvorba, spolupráce, sdílení
Řada EB-1400Wi je multifunkčním řešením pro
jednací místnosti, které spojuje výhody projektorů
s velmi krátkou projekční vzdáleností, interaktivních
tabulí a papírových tabulí.
–– Aby zobrazený obsah viděli i ti, kdo sedí v zadní
části místnosti, zajistíte prostřednictvím škálovatelné
projekční plochy o velikosti až 100 palců.
–– Spolupracujte s kolegy pomocí interaktivního
vkládání poznámek dvěma pery.
–– Sdílejte a ukládejte na disk USB, do místní sítě
nebo prostřednictvím e-mailu.
–– Promítejte bezdrátově z chytrých telefonů a tabletů
pomocí aplikace Epson iProjection.3
–– Rozšiřte snadno a levně interaktivitu svého počítače
pomocí webových komunikačních služeb, jako jsou
Lynx a Skype, a zdokonalte tak průběh každého jednání.
–– Monitorujte a ovládejte všechny projektory ve firmě
pomocí softwaru EasyMP™.
–– Prezentujte, jak chcete, kde chcete, snadno a účinně.
Naše speciální řešení zajišťují centralizované ovládání
všech projektorů ve firmě, ovládání přes síť, projekci
na dálku, lepší interaktivitu a mnoho dalšího.

Až

75 000
stran

nepřerušovaného tisku2

Zjednodušte
pracovní postupy

Organizujte
podnik kdekoliv

Zvyšte produktivitu pomocí našich
skenerů, které umožňují rychlé
snímání, sdílení a zabezpečování
zásadních podnikových dokumentů.

Naše tiskárny štítků LabelWorks usnadňují
organizaci a zefektivnění vašeho
podnikového prostředí – a tento přínos
přinášejí kamkoli.

–– Proveďte integraci se svými stávajícími
postupy a infrastrukturou pomocí
softwaru Document Capture Pro.

–– Navrhujte, vytvářejte a tiskněte odolné
štítky přímo ze svého chytrého telefonu
nebo tabletu pomocí aplikace Epson
iLabel.5

–– Automaticky nahrávejte skenované
soubory do preferovaných cloudových
aplikací pomocí funkce Scan-to-Cloud.4
–– Ať už potřebujete cokoli, od skenování
vizitek po výkresy CAD ve formátu
A0, máme skenovací zařízení pro
každou úlohu.

–– Organizujte papír, materiály a vybavení
pomocí nejrůznějších přehledných
a odolných stylů tiskárny LabelWorks.

Bezproblémový tisk
Výměna našich vysokokapacitních
zásobníků inkoustu WorkForce Pro
je neuvěřitelně snadná – na
technologii, která je připravena, kdykoli
ji potřebujete, s menšími prostoji.
–– Zkraťte dobu, kterou zaměstnanci
tráví správou spotřebního materiálu
a voláním podpory.
–– Tiskněte odkudkoli pomocí chytrého
telefonu, tabletu nebo notebooku
pomocí řešení Epson Connect.4
–– Používejte řešení Email Print for
Enterprise k přímému tisku z firemní
e-mailové adresy, které nevyžaduje
stažení žádného ovladače.
–– Tiskněte trvanlivé barevné výtisky
díky inkoustu DURABrite Ultra od
společnosti Epson.
–– Získejte úplnou kontrolu nad průběhem
tisku díky systému Epson Open
Platform, který umožňuje snadnou
integraci softwarových řešení, která
jsou použitelná pro veškerá zařízení.

EKOLOGIČTĚJŠÍ TECHNOLOGIE
Společnost Epson vám pomůže snížit emise
a uhlíkovou stopu vašeho podniku pomocí
technologie, která vás přiblíží k dosažení cílů
v oblasti dodržování ekologických předpisů.
Ať již podnikáte v jakékoli oblasti, úřady, akcionáře, zákazníky a zaměstnance nejspíše
velice zajímá, zda jsou vaše postupy šetrné k životnímu prostředí.
Mezi zásady společnosti Epson patří vývoj ekologických technologií a vytváření produktů
s nižší spotřebou. Vytvořili jsme produkty, které jsou ekologičtější, takže vám umožníme
splnit cíle s ohledem na ochranu prostředí a současně vám ušetříme peníze i čas.

Snížení spotřeby energie
Pomocí tiskáren WorkForce Pro pokračujeme
v závazku ke snížení spotřeby energie a zdrojů.
–– Snižte spotřebu energie až o 96 % pomocí
tiskáren WorkForce Pro.6
–– Těžte výhod ze snížení množství odpadu o 94 %
ve srovnání s laserovými zařízeními a kopírkami
díky řadě WorkForce Pro RIPS.6

Spotřebujte až o

96 %
méně
energie
díky tiskárnám WorkForce Pro6

Nižší spotřeba,
lepší výsledky
Naše projektory využívají inovativní
technologii, která vám pomůže dosáhnout
vašich cílů v oblasti ochrany životního
prostředí.
–– Využívejte řadu funkcí šetrných
k životnímu prostředí, například
úsporný režim snižující výkon lampy.

Optimální efektivita

Uspořádanější úložiště

Skenery byly navrženy tak, aby je bylo
možné snadno a rychle ovládat, což
přímo zvyšuje jejich efektivitu a snižuje
jejich dopad na životní prostředí.

Promyšlený design a vývoj zařízení
Discproducers™ zajišťuje účinné
a úsporné zabezpečení dat.

–– Snižte spotřebu energie pomocí
účinné technologie ReadyScan
a úsporného režimu našich skenerů.

–– Bezpečně ukládejte data a omezujte
využívání zdrojů bez nutnosti přepisovat
disky CD po dobu až 100 let.
–– Ukládejte a archivujte na disky DVD
a zabezpečte data bez nutnosti
přepisu po dobu až 50 let.

Zavázali jsme se chránit životní prostředí.
Porovnejte emise CO2 a spotřebu energie
zařízení Epson s ostatními výrobci tiskáren
a zjistěte, kolik byste mohli ušetřit, přejdeteli ke značce Epson.
Výši možné úspory naleznete na adrese:
www.epson.cz/eco-saving

DŮVĚRNOST
Společnost Epson bere ochranu vašeho soukromí
velice vážně, proto jsou naše řešení navržena tak,
aby zachovávala důvěrnost vašich dat.
Vzhledem k tomu, že objemy elektronických dat proudících do organizací a z organizací
exponenciálně rostou, je stále důležitější hledat způsoby, jak zabezpečit důvěrné informace.
Společnost Epson nabízí širokou škálu špičkových produktů a služeb, které vám mohou pomoci
s bezpečným sdílením, archivováním a ukládáním dat a zajistit, že zůstanou zabezpečena.

Zabezpečené úložiště dat
Udáváme směr v oblasti archivace důvěrných dat. Mnoho
podniků volí naše nařízení Discproducers™ kvůli jejich
spolehlivosti, bezpečnosti a snadnému ovládání.
–– Rychle archivujte velké objemy dat a chraňte je před
ztrátou a poškozením.
–– Vytvářejte disky, které po vypálení nelze měnit ani
falšovat a které jsou 100% odolné vůči virům.
–– Získejte vyšší zabezpečení vysoce důvěrných dat
prostřednictvím zámku dvířek u modelu PP-100N,
který zabraňuje neoprávněnému otevření dvířek
nebo vyjmutí média.

Až

100
let

zabezpečeného ukládání

Tisk důvěrných
materiálů
Chraňte důvěrné informace, od osobních
údajů po citlivé firemní plány a návrhy,
pomocí tiskáren WorkForce Pro.
–– Zabezpečte svůj hardware kódem
PIN a omezte přístup k tiskárně
na autorizované osoby.
–– Získejte jistotu, že jsou data
zabezpečena, protože tiskárny
WorkForce Pro splňují nejnovější
protokoly, včetně IPSEC a IEEE802.1x.

Chráněno heslem

Flexibilní technologie

Naše řešení pro skenování dokumentů
nabízejí různé možnosti zabezpečení.

Řešení Epson Open Platform (EOP)
je sada pro vývoj, která vám umožňuje
přizpůsobit naše multifunkční tiskárny
tak, aby vyhovovaly vašim měnícím
se požadavkům po celou dobu vývoje
obchodních cílů a podnikových
IT systémů.

–– Skenujte do zabezpečených souborů
PDF chráněných heslem.
–– Omezte přístup k zařízení ochranou
ovládacího panelu heslem.
–– Omezte cílová umístění pomocí
předdefinovaných cílových adresářů.
–– Centralizujte veškerá zařízení za účelem
maximální ochrany z jediného místa.

–– Integrujte své zařízení Epson se
zařízeními různých značek a vytvořte
tak jednu zabezpečenou a centrálně
spravovanou flotilu.
–– Využijte úplného potenciálu
multifunkčních tiskáren Epson
a dalších řešení.
–– Vyvíjejte aplikace s lehkostí,
protože systém EOP využívá
standardní webové technologie.

Případová studie

PŘEDVÁDĚNÍ ŠPIČKOVÉ
TECHNOLOGIE KLIENTŮM
Společnost CLOUDAMOUR je IT podnik zaměřený
na zákazníky, který se snaží pomáhat společnostem
s urychlením jejich výkonnosti zaváděním a využíváním
nových technologií. Součástí jejich nabídky je proaktivní
identifikace IT řešení ke spolupráci a interaktivních IT
řešení pro zákazníky.
Tato společnost byla zvolena partnerem Microsoft World
Wide Cloud Partner roku.

Inspirování zákazníků
Společnost má nejrůznější klienty z různých oborů, například
financí, médií, náboru a maloobchodu. Řada z nich jsou
malé společnosti, které často pociťují frustraci z toho, že
nemají přístup ke stejné IT infrastruktuře jako velké korporace.
S cílem předvést zákazníkům potenciál IT infrastruktury
využívající cloud vytvořila společnost Cloudamour skutečně
moderní inovační centrum (https://cloudamour.com/services/
customer-immersion/). Toto centrum je vybaveno řadou nových
„osobních“ technologií, včetně chytrého „digitálního“ recepčního
a dotykového řešení do jednacích místností Epson EB-1430Wi.
Společnost Cloudamour chtěla mít možnost zaujmout zákazníky
prostřednictvím spolupráce a interaktivity a zajistit něco jako
„komplexní zákaznickou praktickou ukázku“.

Z nedávné studie vyplývá, že podniky, které používají nástroje
pro spolupráci, zaznamenaly 23% zvýšení celkové spokojenosti
zákazníků již po jednom roce od jejich zavedení7. „Ze zkušenosti
víme, že nejjednodušším způsobem, jak lidem ukázat možnosti
technologií pro spolupráci v podniku, je zprostředkovat jim
komplexní praktickou ukázku,“ uvedl Mitchell Feldman,
výkonný ředitel a zakladatel společnosti Cloudamour.

Zajištění komplexní
praktické ukázky
Klíčovou součástí „komplexní zákaznické praktické ukázky“
společnosti Cloudamour je videokonferenční sada s vysokým
rozlišením. Návštěvníci se mohou zapojit do bezplatného
workshopu a zažít na vlastní kůži různé každodenní situace,
se kterými se podniky běžně setkávají. Tak zjistí, jak mohou
špičkové moderní technologie prostřednictvím větší míry
spolupráce a interaktivity změnit způsob, jakým lidé pracují.
Tato sada představuje dotykové řešení EB-1430Wi, které je
schopno na téměř jakýkoli povrch promítat velkou projekci
až 100 palců, čímž je ideální pro jednání, při kterých je třeba
zapojit všechny účastníky.

Technologie dotykového ovládání

Interaktivní řešení do jednacích místností

Kompletní řešení

87 % uživatelů videokonferencí došlo k závěru, že se díky
této technologii cítili lépe spojeni se svými týmy a kolegy7.
Díky technologickému pokroku nyní uživatelé k těmto jednáním
mohou snadno přidávat nové interaktivní prvky. „Jeden
z našich klientů ve finančním sektoru má zaměstnance na
různých místech, proto má omezenou možnost pořádat osobní
jednání,“ uvedl Feldman. „Nyní používá řešení EB-1430Wi
s funkcí dotykového ovládání a službu Microsoft Lync, aby
vylepšil spolupráci během jednání tím, že účastníkům umožňuje
vkládat poznámky a komentáře do výstupu.“

Návštěvníci mohou využít technologii dotykového ovládání
k zapisování poznámek na prázdnou bílou tabuli nebo
pro vkládání poznámek do již existujících dokumentů.
Tuto interaktivní funkci lze použít stejným způsobem
jako u tabletu s dotykovým displejem.
Řešení do jednacích místností Epson je instalováno spolu
s podnikovou inkoustovou tiskárnou Epson WorkForce Pro.
Dokumenty lze vytvářet a upravovat pomocí interaktivního
projektoru a následně snadno ukládat a tisknout. „Sada
EB1430Wi je skvělým řešením, protože nám umožňuje
maximálně využívat jednací místnost, aniž bychom
potřebovali spoustu dalších sad,“ prohlásil Feldman.
„Cena této technologie znamená, že je nyní dostupná
všem našim zákazníkům,“ dodal.

Integrace

Tento příklad ukazuje, jak společnost Cloudamour vzala
technologii Epson, spojila ji s dalšími řešeními a službami
a předvedla, jak ji lze integrovat do moderního kancelářského
prostředí. „Technologii Epson jsme zvolili, protože se jedná
o dobře známou značku v oboru a protože sdílíme stejnou
vizi s ohledem na vytváření interaktivních řešení spolupráce
pro naše klienty,“ doplnil Feldman.

Společnost Cloudamour je schopna předvést, jak
lze integrovat dotykové řešení do jednacích místností
Epson s videokonferenční technologií ve službě
Microsoft Lync a dosáhnout tak interaktivnějších jednání.

Projektory jsou vybrány
díky svému ostrému obrazu
s vysokým kontrastem
Další informace naleznete
na webových stránkách:
www.epson.cz/firemni-sektor

1. Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.
2. Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Více informací naleznete
na stránkách www.epson.eu/pageyield.
3. Aplikace iProjection je k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.
4. Funkce Epson iPrint vyžaduje bezdrátové připojení. Aplikace Epson Email Print, Epson Remote Print Driver a Epson Scan-to-Cloud vyžadují připojení
k internetu. Další informace o podporovaných jazycích a zařízeních naleznete na webových stránkách www.epson.cz/connect.
5. Kompatibilní s produkty LabelWorks LW-600P a LW-1000P. Aplikaci Epson iLabel si můžete stáhnout z obchodů Apple App Store a Google Play.
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6. Podle testů společnosti BLI zadaných společností Epson a vedených po dobu dvou měsíců do dubna 2015 a výsledků, které byly srovnány s vybranými
konkurenčními zařízeními. Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.
7. Podniková spolupráce: spolupráce podniku prospívá:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
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.

