Epson üzleti megoldások

AZ ÜZLET AZ ÖN
SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE

HATÉKONYSÁGRA FEJLESZTVE.
AZ ÖN SZÁMÁRA TERVEZVE.
A mai felgyorsult, kompetitív üzleti világban Önnek olyan technológiára van szüksége, amely garantálja
az eredményeket. Amely segít a hatékonyabb munkavégzésben. Amely a megfelelő képet sugallja. Amely
mindig tökéletesen működik, bármikor legyen szüksége rá. A korlátozott költségvetések korában tisztában
vagyunk vele, hogy az ár-érték arány meghatározó szempont. Az Epson minden szempontot teljesít.
Intelligens technológiánk megváltoztatja mindennapi munkáját, időt és pénzt takarít meg, emellett
lehetővé teszi, hogy a fő tevékenységére koncentrálhasson.

Költséghatékony megoldások

Egyszerű munkafolyamat

Biztosnak kell lennie benne, hogy következő informatikai
megoldása hosszú távon sem jár nagy költségekkel.
Az Epson termékeivel a jövő technológiájába fektet be,
valódi és mérhető hatékonysággal és megtakarításokkal.

Az alkalmazottak akkor a leghatékonyabbak, ha
könnyen használható technológiákat biztosít számukra,
amelyek nem lassítják a munkát. Az Epson innovatív
megoldásaival minimálisra csökkentheti az állásidőt,
így mindenki a leghatékonyabban dolgozhat.

Tisztább technológia

Adatvédelem

Az Epson-megoldások tervezése során fontos a hatékonyság –
ennek köszönhető a környezettudatos műszaki tervezés,
az alacsonyabb költségek, valamint kisebb energia- és
erőforrásigény.

Az új eszközök kapcsán felmerül az adatok és információk
biztonságának kérdése. Az Epson a tartalmak megosztásának
szabadságát is biztosítja, mindezt az erőforrások és az adatok
vállalati irányelveknek megfelelő védelme mellett.

ALAKÍTSON ÁT BÁRMILYEN
ÜZLETI KÖRNYEZETET!

Érjen el díjnyertes eredményeket!

Érjen el nagy hatást!

A díjnyertes WorkForce Pro nyomtatóink gyorsak,
gazdaságosak és környezetbarátak, kiváló
minőségű eredményeket és kevesebb állásidőt
biztosítanak.

Nagy formátumú nyomtatóink igény szerint kiváló
minőségű fotónyomatokat készítenek, amelyek
lenyűgöző eredményt nyújtanak a reklámanyagok
vagy poszterek nyomtatása során.

Szkenneljen egyszerűen!
Nagy sebességű, kétoldalas szkennereink a Document
Capture Pro szoftverrel együtt lehetővé teszik
a dokumentumok szkennelését közvetlenül az Ön
által kiválasztott adathordozóra. A szkennelés biztonságos,
jelszóval védett PDF-fájlba is lehetséges. Ezek a funkciók
növelik a teljesítményt, és megvédik a bizalmas adatokat.

Tartsa biztonságban adatait!
Takarítson meg időt és pénzt a bizalmas
információk hamisítás ellen védett DVDken történő tárolásával és archiválásával,
amelyek esetén akár 100 évig sem szükséges
a lemezeket újraírnia.

Működjön együtt
hatékonyabban!
Megkönnyítettük a dokumentumokon végzett
közös munkavégzést, a fájlmegosztást és
a hagyományos értekezletek átalakítását közös
értekezletekre. Projektorainkkal a vetítőfelület
is méretezhető, így szinte bármilyen méretű
helyiségben megfelelő megoldást biztosítunk –
nagyobb vetítőfelület ugyanazért az árért.

Tegye hatékonyabbá az irodát!

Prezentáljon menet közben!

A szervezettség növelése érdekében gyártson
erős és tartós címkéket különböző színű és típusú
szalagokra. Ideális megoldás a készletek kezelésére,
feltöltésére és címkézésére.

Hordozható, könnyű, ultra mobil projektorainkat
könnyű üzembe helyezni. Ideális választás,
ha több teremben is előad, vagy az irodán
kívül van tárgyalása.

KÖLTSÉGHATÉKONY
MEGOLDÁSOK
Innovatív technológiáink ötvözik a versenyképes árakat a
pénzmegtakarítási lehetőségekkel, így a költségek csökkentése
mellett nincs szükség megalkuvásra a minőség területén.
A költségek jelenlegi kötöttségeit figyelembe véve az üzleti technológiának rendkívül költséghatékonynak
kell lennie, nem csak a vásárlás pillanatában, hanem a termék egész élettartamán át.
Ezért fordítottunk ennyi energiát választékunk minden darabjára, hogy olyan technológiát nyújtsunk, amely
jelentősen csökkentheti a papírra, nyomtatásra és energiaköltségekre fordított kiadásait. Kapjon sokkal többet
sokkal kevesebbért az üzleti célokra tervezett termékeinkkel!

Alacsony teljes birtoklási költségek
A WorkForce Pro és WorkForce Pro RIPS multifunkciós
nyomtatóinkat hatékonyságra terveztük – a vételártól a
kellékanyagokon át a karbantartásig –, ezáltal a nyomtatási
technológia teljes birtoklási költségei alacsonyan tarthatók.
–– Érjen el akár 50%-kal alacsonyabb lapköltséget
a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest1
–– Nyomtasson akár 75 000 oldalt tintacsere nélkül
a WorkForce Pro RIPS nyomtatókkal2
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Ossza be költségeit
bölcsen!
Vegye kézbe nyomtatási költségeit
az Epson Print Performance mindenre
kiterjedő nyomtatási szolgáltatásával.
–– Csak az elkészült nyomtatásért fizessen
(oldalak vagy milliliter tinta szerint)
–– Egyetlen havi jelentés és havi számla
–– Élvezze a teljes kellékanyag-kezelés
nyújtotta szabadságot

Felejtse el az
üzemeltetés
problémáit
Üzleti projektorainkkal elfelejtheti
az üzemeltetés problémáit – egyszerű
használat és alacsony karbantartási
igény, a minőség romlása nélkül.
–– Üzemelje be gyorsan és rugalmasan
a méretezhető, költséghatékony
vetítés érdekében
–– Használja a távoli vezérlést, és
ellenőrizzen minden hálózatba
kapcsolt projektort az
EasyMP™ Network Monitor
szolgáltatással

Kiszervezési
megtakarítások
Nagy formátumú nyomtatóinkkal időt
és pénzt takaríthat meg a házon belüli
nyomtatással a külső szerződéses
partnerek által végzett munkához képest.
–– Készítsen lenyűgöző posztereket és
üzleti bannereket a SureColor sorozattal
–– Használja az Accounting Tool
alkalmazást a hálózatban lévő
nagy formátumú nyomtatók
munkaköltségeinek nyomon
követésére

–– Távolról ki- és bekapcsolhatja
a projektorokat, válthat a bemeneti
források között, és további funkciókat
is elérhet

Használja a teljes birtoklási költségek
kiszámítására szolgáló kalkulátort:
www.epson.hu/tco

EGYSZERŰ MUNKAFOLYAMAT
Technológiáink megváltoztatják a mindennapi
üzletmenetet, segítenek a hatékony munkavégzésben,
a sikeres értékesítésben és az egyszerűbb csatlakozásban.
Egy forgalmas irodai környezetben a technológiának meg kell könnyítenie a munkát – a mindennapi feladatok
egyszerűsítésével. Ezért eszközeinket úgy terveztük, hogy kivegyék a részüket a nehéz munkából. A minimális
képzést igénylő intuitív használattal biztosítható, hogy a dokumentumok és prezentációk kiemelkedőek legyenek,
és ott bizonyítsanak, ahol ez igazán fontos.

Alkotás, együttműködés, megosztás
Az EB-1400Wi sorozat egy multifunkciós tárgyalótermi rendszer,
amely kombinálja az ultra rövid vetítési távolságú projektorok,
az interaktív táblák és a papír flipchart-táblák előnyeit.
–– Gondoskodjon róla az akár 100"-osra méretezhető vetítőfelülettel,
hogy a terem hátsó részéből is látszódjon a kivetített tartalom
–– Működjön együtt munkatársaival az interaktív, két tollas
jegyzeteléssel
–– Mentse adatait és ossza meg őket USB-n, helyi hálózaton
vagy e-mailen
–– Vetítsen vezeték nélkül okostelefonról vagy táblagépről
az Epson iProjection alkalmazással3
–– Bővítse ki számítógépe interaktivitását egyszerűen és alacsony
költségekkel az asztali webes kommunikációs programokkal,
mint a Lynx és a Skype, és emelje a tárgyalások színvonalát
–– Felügyelje és vezérelje teljes projektorflottáját az Epson
EasyMP™ szoftverrel
–– Adjon elő a kívánt helyen és formában, könnyen és
hatékonyan. Speciális megoldásaink egész projektorflották
központi vezérlését biztosítják, és hálózati vezérlést, távoli
vetítést, bővített interaktivitást és további funkciókat nyújtanak
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Egyszerűsített
munkafolyamatok

Üzleti
hatékonyság bárhol

Növelje teljesítményét szkennereinkkel,
amelyek lehetővé teszik a fontos üzleti
dokumentumok gyors beolvasását,
megosztását és biztonságos tárolását.

LabelWorks címkenyomtatóink
egyszerűvé teszik az irodai környezet
rendszerezését és egyszerűsítését,
ezt a hatékonyságot pedig mindenhová
magával viheti.

–– Integrálja meglévő infrastruktúrájába és
folyamataiba a Document Capture Pro
szoftverrel
–– Beszkennelt fájlok automatikus
feltöltése a választott felhőalapú
szolgáltatásokba a Scan-to-Cloud
szolgáltatással4
–– Legyenek bármekkora igényei –
a névjegykártyák szkennelésétől az
A0 méretű CAD-rajzokig –, minden
munkára van megfelelő szkenner

–– Tartós címkék tervezése, létrehozása
és nyomtatása közvetlenül
okostelefonról vagy táblagépről
az Epson iLabel alkalmazással5
–– Dokumentumok, csomagok és
berendezések rendszerezése sokféle
elegáns, tartós stílussal, a LabelWorks
használatával

Egyszerű nyomtatás
A WorkForce Pro nagy kapacitású
tintapatronok cseréje hihetetlenül
egyszerű – így a technológia folyamatosan
rendelkezésre áll, az állásidő minimális.
–– Csökkentse a nyomtatókellékek
beszerzésére fordított időt és a
támogatási hívások mennyiségét
–– Nyomtasson bárhonnan okostelefonról,
laptopról vagy táblagépről az
Epson Connect szolgáltatással4
–– Az Email Print for Enterprise funkcióval
a vállalati e-mail címről küldhet
dokumentumokat közvetlenül a
nyomtatóra – meghajtóprogram
telepítése nélkül
–– Készítsen tartós nyomatokat az
Epson DURABrite Ultra tintának
köszönhetően, maradandó színekkel
–– Szerezzen teljes körű irányítást
a nyomtatási műveletek felett
az Epson Open Platform
használatával, amely lehetővé teszi
a szoftvermegoldások egyszerű
integrálását az eszközök teljes
flottájába

TISZTÁBB TECHNOLÓGIA
Az Epson termékei segítenek vállalata károsanyagkibocsátásának és ökológiai lábnyomának
csökkentésében, így a technológia segítségével
elérheti környezetvédelmi céljait.
Bármilyen üzletágban is tevékenykedik, valószínű, hogy a kormányzat, részvényesei, ügyfelei
vagy alkalmazottai szeretnék tudni, hogy Ön is jó környezetvédelmi gyakorlatot folytat.
Az Epsonnál elvünk a tisztább technológiák és termékek kifejlesztése, amelyek alacsonyabb
energiafelhasználást biztosítanak. Termékeinket tisztábbá terveztük, így segítségünkkel elérheti
környezetvédelmi céljait – és egyidejűleg pénzt is megtakaríthat.

Kisebb teljesítményfelvétel,
kevesebb fogyasztás
A WorkForce Pro nyomtatókkal tovább bizonyítjuk
elkötelezettségünket a teljesítményfelvétel és az
erőforrás-felhasználás csökkentése iránt.
–– Csökkentse energiafelhasználását akár 96%-kal
a WorkForce Pro nyomtatókkal6
–– Generáljon a lézernyomtatókhoz és fénymásolókhoz
képest 94%-kal kevesebb hulladékot a WorkForce
Pro RIPS nyomtatókkal6
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Kisebb
Optimális hatékonyság Tisztább adattárolás
energiafogyasztás,
A könnyű használatra és gyors kezelésre
A Discproducers készülékek
jövőbemutató tervezése és fejlesztése
nagyszerű eredmények tervezett szkennerekkel egyértelműen
™

A projektoraink innovatív technológiával
segítenek elérni környezetvédelmi céljait.
–– Használjon környezetbarát funkciókat,
például a gazdaságos módot a lámpa
fogyasztásának csökkentésére

javítható a hatékonyság, és csökkenthető
a környezetre gyakorolt hatás.

biztosítja az adattárolás hatékonyságát
és gazdaságosságát.

–– Csökkentse az energiafogyasztást
a szkennerek ReadyScan
technológiájával és az alvó móddal

–– Tárolja adatait biztonságosan,
és csökkentse az erőforrásigényt,
hiszen a lemezek újraírására
100 évig nincs szükség
–– Mentse és tárolja az adatokat DVD-re,
a lemezek újraírására 50 évig nincs
szükség

Elkötelezettek vagyunk a környezet iránt.
Hasonlítsa össze az Epson-készülékek
CO2- és áramfogyasztását más gyártmányú
nyomtatókéval, és tudja meg, mennyit
takaríthat meg, ha minket választ.
Ismerje meg, mennyit takaríthat meg:
www.epson.hu/eco-saving

ADATVÉDELEM
Az Epson nagyon komolyan veszi az adatvédelmet –
ezért a megoldásaink mindig megőrzik az adatok
bizalmasságát.
A vállalatokhoz érkező és onnan távozó elektronikus adatok mennyiségének folyamatos
növekedése miatt egyre fontosabb a bizalmas információk védelme.
Az Epson rendelkezik olyan élvonalbeli termékekkel és szolgáltatásokkal, amelyek
segítenek biztonságosan megosztani, archiválni és tárolni az adatokat – és biztosítani
azt, hogy jó kezekben maradjanak.

Biztonságos adattárolás
A bizalmas adatok archiválásában mi vagyunk a piacvezetők.
Sok vállalat választja Discproducer™ eszközeinket a
megbízhatóságuk, biztonságuk és könnyű használatuk miatt.
–– Nagy mennyiségű adat gyors archiválása és védelme
az adatvesztéstől és -sérüléstől
–– Olyan lemezek létrehozása, amelyek írás után nem
módosíthatók vagy manipulálhatók, és amelyek 100%-ban
ellenállnak a vírusoknak
–– A bizalmas adatok extra védelme egy ajtózárral a PP-100N
készüléken, megakadályozva az ajtó illetéktelen kinyitását
vagy az adathordozó kivételét

Akár

100
év

biztonságos tárolás

Bizalmas nyomtatás

Jelszavas védelem

Rugalmas technológia

Védje bizalmas információit – a személyi
adatoktól kezdve a kényes vállalati
tervekig és ajánlatokig – WorkForce Pro
nyomtatóinkkal!

Dokumentumszkennelési megoldásaink
többféle biztonsági opciót tartalmaznak.

Az Epson Open Platform (EOP) egy
olyan fejlesztői eszközkészlet, amellyel
multifunkciós nyomtatóink adaptálhatók
a változó követelményekhez az üzleti
célok és a vállalati IT-rendszerek
fejlődése során.

–– Védje az eszközöket PIN-kódokkal,
és korlátozza a hozzáférést a
meghatalmazott személyekre
–– Az adatok biztonságban lesznek,
hiszen a WorkForce Pro nyomtatók
megfelelnek a legújabb protokolloknak,
beleértve az IPSEC és az IEEE802.1x
protokollt is.

–– Szkennelés biztonságos, jelszóval
védett PDF fájlba
–– Hozzáférés korlátozása a kezelőpanel
jelszavas védelmével
–– A fájlmentési helyek korlátozása
előre meghatározott célmappákkal
–– A teljes eszközpark központosítása
a maximális védelem érdekében
egyetlen helyről

–– Epson-készülékek integrálása
más gyártmányú eszközökkel egy
biztonságos, központilag irányított
eszközpark létrehozása érdekében
–– Az Epson multifunkciós nyomtatók
lehetőségeinek kihasználása, és
további megoldások előnyeinek
kiaknázása
–– Alkalmazások fejlesztése
könnyedén, mivel az EOP
szabványos webszolgáltatási
technológiákat használ

Esettanulmány

A LEGKORSZERŰBB
TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA
AZ ÜGYFELEKNEK
A CLOUDAMOUR egy ügyfélcentrikus IT-vállalkozás, amely
elkötelezetten segít a vállalatoknak a teljesítményüket növelni
az új technológiák alkalmazásával. Ajánlatuk részeként proaktív
módon keresnek kollaboratív és interaktív IT-megoldásokat
ügyfeleiknek.
A vállalat elnyerte az Év Microsoft World Wide Cloud
Partnere díjat.

Inspiráció az ügyfeleknek
A vállalat ügyfelei között megtalálhatók a pénzügyi, a média,
az állásközvetítő és a kiskereskedelmi szektorok képviselői.
Ezek között kisebb cégek is találhatók, amelyek gyakran
érzik magukat hátrányban amiatt, hogy nem férnek hozzá
a nagyvállalatok által használt IT-infrastruktúrákhoz.
A felhőalapú IT-infrastruktúra lehetőségeinek ügyfelek
számára történő bemutatásához a Cloudamour létrehozta
legkorszerűbb innovációs központját (https://cloudamour.com/
services/customer-immersion/). Itt megtalálhatók a legkorszerűbb,
emberközeli technológiák, például egy intelligens „digitális”
recepciós, és egy Epson EB-1430Wi érintésvezérelt tárgyalóterem.
A Cloudamour kollaborációval és interaktivitással tervezte
felkelteni az ügyfelek figyelmét, és létrehozta az úgynevezett
„immerzív környezetet ügyfelek számára” (CIE).

Egy nemrégen készített felmérés azt mutatta, hogy
a kollaborációs eszközöket használó vállalatok az ügyfélelégedettség 23%-os növekedését tapasztalták a telepítés
után alig egy évvel7. „Tapasztalatból tudjuk, hogy a legkönnyebb
mód arra, hogy bemutassuk a kollaboratív technológiák előnyeit
az üzletben, az az, ha ilyen élményben gazdag környezetbe
helyezzük őket” – mondja Mitchell Feldman, a Cloudamour
alapítója és elnöke.

Immerzív környezet
A Cloudamour által biztosított környezet kulcsfontosságú
része a nagyfelbontású videokonferencia-helyiség. A látogatók
ingyenes workshop-on vesznek részt, ahol több mindennapos
üzleti helyzetbe kerülnek, és bemutatják nekik, hogy a modern,
élvonalbeli technológia a kollaboráció és az interaktivitás
segítségével hogyan változtathatja meg a közös munka
élményét.
A bemutatócsomag része az EB-1430Wi érintésvezérelt
projektor, amely akár 100"-os képet vetít szinte bármilyen
felületre, így ideálisan használható a tárgyalásokon a résztvevők
bevonására.

Ujjérintéses technológia

Interaktív megoldások tárgyalótermekbe

Egy teljes körű megoldás

A videokonferenciát használók 87%-a jelezte, hogy
a technológia hatására közelebb érezték magukat
a csapatukhoz és a munkatársaikhoz7. A technológia
fejlődésének köszönhetően a felhasználók ma már új
interaktív funkciót adhatnak a tárgyalásokhoz. „Egy
pénzügyi szektorban dolgozó ügyfelünk alkalmazottai
egymástól távol lévő helyszíneken dolgoznak, így a
személyes megbeszélések lehetősége korlátozott” –
mondja Feldman. „Ma már az EB-1430Wi érintőfunkcióját
használják a Microsoft Lync szolgáltatással, így javult a
közös munka színvonala a megbeszélések során, hiszen
a résztvevők jegyzetelhetnek és kommentálhatják az
eredményeket.”

A látogatók ujjérintéses technológiával jegyzeteket
készíthetnek egy üres táblára, vagy jegyzetelhetnek
meglévő dokumentumokra. Az interaktivitás ugyanúgy
működik, mint egy érintőképernyős táblagépen.
Az Epson tárgyalótermi megoldása egy Epson WorkForce
Pro üzleti tintasugaras nyomtatóval együtt került telepítésre.
Az interaktív projektorral dokumentumok készíthetők
és szerkeszthetők, majd könnyedén elmenthetők és
kinyomtathatók. „Az EB1430Wi nagyszerű megoldás,
mert lehetővé teszi a tárgyalóterem teljes körű kihasználását
további kiegészítő eszközök nélkül” – mondta Feldman.
„A technológia a kedvező ára miatt minden ügyfelünk
számára elérhető” – tette hozzá.

Integráció
A Cloudamour azt is bemutatja, hogy az Epson érintésvezérelt
tárgyalótermi megoldása hogyan integrálható a Microsoft Lync
videokonferencia-rendszerbe az interaktívabb tárgyalások
lehetővé tétele érdekében.

Ez a példa jól mutatja, hogy a Cloudamour hogyan
tudja az Epson technológiáját más megoldásokkal
és szolgáltatásokkal kombinálva egy korszerű irodai
környezetbe integrálni. „Azért választottuk az Epson
technológiáját, mert az Epson nagyon jól ismert ipari
márkanév, és a miénkhez hasonló elképzeléseik voltak
az interaktív, kollaboratív megoldások készítéséről az
ügyfeleink számára” – tette hozzá Feldman.

Az éles, magas kontrasztú
képért kiválasztott projektorok
További információkért látogasson
el a következő weboldalra:
www.epson.hu/corporate

1. További információért látogasson el a www.epson.hu/inkjetsaving oldalra
2. A hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információkért látogasson
el a www.epson.eu/pageyield oldalra
3. Az iProjection alkalmazás elérhető Android- és iOS-eszközökön is
4. Az Epson iPrint vezeték nélküli kapcsolatot igényel. Az Epson Email Print, az Epson Remote Print Driver és az Epson Scan-to-Cloud szolgáltatás
internetkapcsolatot igényel. További információkért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect
weboldalra.
5. A LabelWorks LW-600P és LW-1000P verziókkal kompatibilis. Töltse le az Epson iLabel alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.
6. BLI által végzett tesztek, 2015 áprilisát megelőző két hónapos vizsgálati időszakban, konkurens készülékek adott csoportjával összehasonlítva, az
Epson megbízása alapján. További információért látogasson el a www.epson.hu/inkjetsaving oldalra
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7. Üzleti együttműködés: a közös munka előnyös az üzlet számára:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható
ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

