Epson forretningsløsninger

VI SER FORRETNINGER
FRA DITT PERSPEKTIV

UTVIKLET FOR PRODUKTIVITET.
DESIGNET FOR DEG.
I dagens hektiske og pressede forretningsverden, trenger du teknologi som gir resultater.
Som hjelper deg med å jobbe mer effektivt. Som gir det rette bildet. Som fungerer feilfritt
hver gang du har behov for det. Med stramme budsjetter vet vi at det er avgjørende
å få valuta for pengene. Epson leverer hver gang. Vår smarte teknologi vil forandre
måten du jobber på, spare deg for tid og penger og gi deg tid til å konsentrere deg
om kjernevirksomheten.

Kostnadseffektive løsninger

Enkel arbeidsflyt

Du vil ha visshet om at den neste IT-løsningen ikke
kommer til å koste mer på lang sikt. Med Epson
investerer du i fremtidsrettet teknologi, med reell
og målbar effektivitet og besparelse.

For å få det beste ut av de ansatte, må du gi dem enkel
tilgang til teknologi som ikke sinker dem. Med Epsons
innovative løsninger kan du minimere nedetiden for
å holde alle i gang med god effektivitet.

Renere teknologi

Konfidensielt

Epsons løsninger er laget med effektivitet i tankene –
noe som betyr at de er laget for å være mer miljøvennlige
og effektivisere kostnadsbruken, samtidig som de bruker
færre ressurser og mindre strøm.

Nye enheter kan føre til bekymringer om sikkerheten
til data og informasjon. Epson tilbyr friheten til å dele
innhold, samtidig som data og ressurser beskyttes
i henhold til organisasjonens retningslinjer.

FORVANDLE
ETHVERT KONTOR

Få prisbelønte resultater

Gjør et stort inntrykk

Våre prisbelønte WorkForce Pro-skrivere er raske,
økonomiske og miljøvennlige med lite nedetid,
og gir resultater av høy kvalitet.

Våre storformatskrivere produserer snarutskrifter
med fotografisk kvalitet og skaper imponerende
resultater for skilt og plakater.

Enkel skanning
Med våre raske dupleksskannere kombinert med
Document Capture Pro-programvaren kan du skanne
dokumenter direkte til ditt foretrukne lagringssystem.
Du kan også skanne til en sikker, passordbeskyttet
PDF-fil. Disse funksjonene får fart på produktiviteten
og bidrar til å sikre konfidensielle data.

Sikre dataene dine
Spar tid og penger på å lagre og arkivere
konfidensiell informasjon på manipuleringssikre
DVD-er som beskytter informasjonen i opptil
100 år.

Kommuniser og
samarbeid mer effektivt
Vi har gjort det enkelt for folk å arbeide
på dokumenter sammen, dele filer og gjøre
vanlige møter om til samarbeidsmøter.
Med projektorene våre er skjermstørrelsen
også skalerbar, så du vil ha en løsning som
passer til omtrent alle slags rom – og mer
skjerm for pengene.

Organiser kontoret

Presenter på farten

Produser kraftige og holdbare etiketter i en rekke
tape- og tekstfargekombinasjoner for mer effektiv
organisering. Ideell for lagerstyring, arkivering og
merkelapper.

Våre lette og bærbare projektorer er svært
portable og enkle å installere. Ideelt hvis du
beveger deg fra rom til rom eller skal på et
møte utenfor kontoret.

KOSTNADSEFFEKTIVE
LØSNINGER
Vår nyskapende teknologi kombinerer konkurransedyktige
priser med kostnadsbesparende funksjoner, slik at du
kan redusere kostnadene uten at det går på bekostning
av kvaliteten.
I et klima preget av stramme budsjetter må teknologien rettet mot bedrifter være svært
kostnadseffektiv, ikke bare på kjøpstidspunktet, men gjennom hele produktets levetid.
Det er grunnen til at vi har lagt så mye omtanke i alle sider ved produktutvalget vårt.
Vi ønsker å tilby deg teknologi som kan gi deg et betydelig kutt i papir-, utskrifts- og
strømregningene dine. Få mye mer for mye mindre med produkter som er utviklet for bedrifter.

Lave totalkostnader
Flerfunksjonsskriverne i WorkForce Pro- og WorkForce Pro RIPS
(Replaceable Ink Pack System)-serien er laget for effektivitet –
fra innkjøpsprisen til rekvisita og vedlikehold – for å holde
levetidskostnadene til utskriftsteknologien nede.
–– Reduser utskriftskostnadene per side med opptil
50 % sammenlignet med konkurrerende fargelasere1
–– Skriv ut opptil 75 000 sider uten å bytte blekk med
WorkForce Pro RIPS-skrivere2

Opp til

50 %

lavere kostnad per
utskrevne side1

Bruk budsjettet klokt

Ingen bekymringer

Ta styringen over utskriftskostnadene
med Epson Print Performance, vår
komplette utskriftstjeneste.

Våre projektorer for bedrifter gir deg
sinnsro, i tillegg til brukervennlighet
og lite vedlikehold – uten å gå på
kompromiss med kvaliteten.

–– Du betaler bare for det du skriver
ut (sider eller milliliter med blekk)
–– Du får én rapport og én regning
per måned
–– Du drar nytte av komplett
administrasjon av rekvisita

–– Enkel, fleksibel installasjon for
en skalerbar, kostnadseffektiv
projektorløsning
–– Fjernstyr og overvåk alle projektorene
i nettverket ditt med EasyMP™
Network Monitor
–– Slå av og på projektorer, bytt signalkilde
og mer eksternt

Spar penger på
å gjøre jobben internt
Med storformatskriverne våre kan du
spare tid og penger ved å skrive ut internt
i stedet for å sende arbeid ut til eksterne
leverandører.
–– Lag virkningsfulle plakater og skilt
til bedriften med SureColor-serien
–– Bruk regnskapsverktøyet til
å spore jobbkostnadene for alle
storformatskriverne i nettverket

Bruk kalkulatoren vår for totale eierkostnader:
www.epson.no/tco

ENKEL ARBEIDSFLYT
Teknologien vår kan forandre måten du driver virksomhet
på – den hjelper deg å jobbe mer produktivt, selge mer
effektivt og koble deg til lettere.
I et travelt kontormiljø bør teknologien forenkle de daglige oppgavene og gjøre arbeidet lettere. Derfor har vi laget
produktene våre for å arbeide like hardt som du gjør. De er intuitive i bruk og krever minimalt med opplæring og
vil bidra til at dokumentene og presentasjonene dine skiller seg ut og gi deg resultater når det gjelder.

Lage, samarbeide og dele
EB-1400Wi-serien er en komplett møteromsløsning som
kombinerer fordelene med en projektor med ekstra kort
projeksjonsavstand, interaktive tavler og flippovere.
–– Sørg for at dem som sitter bakerst i rommet kan se det
som vises på skjermen med en skalerbar skjermstørrelse
på opptil 100 tommer
–– Samarbeid med kolleger med to interaktive penner
samtidig
–– Lagre og del på USB, lokalnettverket eller via e-post
–– Projiser trådløst fra smarttelefonen eller nettbrettet
med Epson iProjection-appen3
–– Utvid PC-interaktiviteten enkelt og rimelig ved å bruke
kommunikasjonsløsninger på skrivebordet, for eksempel
Lynx og Skype, for å heve møteopplevelsen
–– Overvåk og styr projektorparken med EasyMP™
programvaren
–– Presenter på den måten du vil, der du vil, enkelt og
effektivt. Spesialistløsningene våre tilbyr sentralisert
kontroll over hele projektorparken, nettverkskontroll,
fjernstyring av projiseringen, økt interaktivitet og mer.

Opptil

75 000
sider
med utskrifter
uten avbrudd2

Forenkle arbeidsflyten
Øk produktiviteten med skannerne våre,
som lar deg skanne, dele og sikre viktige
forretningsdokumenter raskt.
–– Integrer med dine eksisterende
prosesser og infrastruktur med
Document Capture Pro-programvaren
–– Last automatisk opp skannede filer til
de foretrukne nettskytjenestene dine
med Scan-to-Cloud-tjenesten4
–– Uansett hvilke behov du har – fra
skanning av visittkort til DAK-tegninger
i A0-format – finnes det en skanner for
enhver oppgave

Organiser
virksomheten hvor
som helst
Med LabelWorks-etikettmaskiner er
det enkelt å organisere og effektivisere
kontoret – og ta med deg den
effektiviteten overalt.
–– Design, opprett og skriv ut holdbare
etiketter rett fra smarttelefonen eller
nettbrettet med Epson iLabel-appen5
–– Organiser dokumenter, eiendeler og
utstyr på en rekke tydelige og holdbare
måter med LabelWorks

Problemfrie utskrifter
Våre WorkForce Pro-blekkpatroner med
høy kapasitet er svært enkle å bytte – for
teknologi som er klar når du trenger den,
med mindre nedetid.
–– Reduser tiden personalet bruker
på å administrere skriverrekvisita
og reduser antall oppringinger til
brukerstøtte
–– Skriv ut fra hvor som helst med
smarttelefon, nettbrett eller PC
med Epson Connect4
–– Bruk Email Print for Enterprise til
å skrive ut direkte fra bedriftens
e-postadresse, uten behov for
nedlasting av drivere
–– Lag utskrifter som varer med
Epsons DURABrite Ultra-blekk for
holdbare farger
–– Få full kontroll over utskriftene
ved å bruke Epson Open Platform
til å aktivere enkel integrasjon av
programvareløsninger som fungerer
på hele utvalget enheter

RENERE TEKNOLOGI
La Epson hjelpe deg med å redusere utslippene og
karbonfotavtrykket for virksomheten din, med teknologi
som fører deg nærmere oppfyllelse av miljømål.
Uansett hvilken bransje du er i, vil nok myndigheter, aksjeeiere, kunder og ansatte sette pris på å vite
at du opprettholder en god miljøpraksis.
Hos Epson er det et prinsipp å utvikle renere teknologi og produkter med et design som forbruker mindre strøm.
Vi har utviklet produktene våre med mindre miljøbelastning som mål, slik at vi kan hjelpe deg med å nå dine
miljømål – og spare penger samtidig.

Kutt strøm, kutt forbruk
Med WorkForce Pro-skriverne fortsetter vi arbeidet
med å redusere forbruket av strøm og ressurser.
–– Reduser strømforbruket med opptil 96 % med
WorkForce Pro-skrivere6
–– Nyt fordelen med 94 % mindre avfall
enn laserskrivere og kopimaskiner med
WorkForce Pro RIPS6

Bruk opptil

96 %
mindre
energi
med WorkForce Pro-skrivere6

Mindre energi,
gode resultater

Optimalisert
effektivitet

Projektorene våre bruker nyskapende
teknologi for å hjelpe deg med å nå
miljømålene dine.

Med skannere som er laget for
brukervennlighet og rask betjening,
er det enkelt å forbedre effektiviteten
og redusere miljøpåvirkningen.

–– Bruk en rekke miljøvennlige funksjoner,
inkludert økonomimodus for å redusere
strømforbruket

–– Reduser strømforbruket med våre
skanneres effektive ReadyScanog hvilemodusteknologi

Renere lagring
Den fremtidsrettede utformingen og
utviklingen av Discproducers™ sørger for
at det er effektivt og rimelig å sikre data.
–– Lagre dataene dine trygt og reduser
ressursbruken uten behov for å brenne
nye plater på opptil hundre år
–– Lagre på DVD-plater uten behov for
å brenne nye plater på opptil femti år

Vi arbeider for miljøet. Sammenligne
CO2-utslippene og strømforbruket til
Epson kontra andre skriverprodusenter,
og finn ut hvor mye du kan spare ved å bytte.
Finn ut hvor mye du kan spare på:
www.epson.no/eco-saving

KONFIDENSIELT
Epson tar personvernet ditt alvorlig – derfor
er løsningene våre laget for å holde dataene
dine konfidensielle.
Med den eksepsjonelle veksten i elektroniske data som flyter inn og ut av organisasjoner,
blir det stadig viktigere å finne måter å sikre konfidensiell informasjon på.
Epson har en rekke banebrytende produkter og tjenester som kan hjelpe deg å dele,
arkivere og lagre dataene sikkert – og sørge for at de forblir i trygge hender.

Sikker datalagring
Vi leder an når det gjelder arkivering av konfidensielle data.
Mange bedrifter velger Discproducers™ fordi de er pålitelige,
sikre og brukervennlige.
–– Arkiver raskt store mengder data, og beskytt dem mot tap
og skade
–– Lag plater som ikke kan endres eller manipuleres etter at
de er brent, og som er 100 % beskyttet mot virus
–– Få ekstra sikkerhet for spesielt konfidensielle data med
en dørlås på PP-100N, som hindrer uautorisert åpning
av døren eller fjerning av medier

Opptil

100
år

sikker lagring

Konfidensiell utskrift

Passordbeskyttet

Fleksibel teknologi

Beskytt konfidensiell informasjon, alt
fra personopplysninger til sensitive
bedriftsplaner og tilbud, med
WorkForce Pro-skriverne våre.

Våre dokumentskanningsløsninger
tilbyr mange sikkerhetsfunksjoner.

Epson Open Platform (EOP) er et
utviklingssett som gjør det mulig
å tilpasse flerfunksjonsskriverne våre
til å oppfylle varierende krav etter hvert
som forretningsmålene og IT-systemene
til bedriftene utvikler seg.

–– Beskytt maskinvaren med PINkode og begrens skrivertilgangen
til autoriserte brukere
–– Få ro i sjelen med viten om
at dataene er sikre, ettersom
WorkForce Pro-skriverne oppfyller
de nyeste protokollene, blant annet
IPSEC og IEEE802.1x

–– Skann til en sikker, passordbeskyttet
PDF
–– Begrens tilgangen til enheten ved
å beskytte kontrollpanelet med et
passord
–– Begrens lagringsmål med
forhåndsdefinerte målkataloger
–– Sentraliser enhetsparken for
maksimal beskyttelse fra ett sted

–– Integrer Epson-enheten med enheter
fra andre produsenter for å skape
en sikker, sentralisert utstyrspark
–– Slipp løs hele potensialet i Epsons
flerfunksjonsskrivere og benytt deg
av enda flere løsninger
–– Utvikle programmer ettersom EOP
bruker standard webtjenesteteknologi

Case Study

DEMONSTRERER
NYSKAPENDE
TEKNOLOGI FOR KUNDER
CLOUDAMOUR er en kundeorientert IT-bedrift som arbeider
med å hjelpe bedrifter med å øke ytelsen ved å ta i bruk
nye teknologier. En del av tilbudet deres er å identifisere
interaktive IT-løsninger som oppfordrer til samarbeid for
kundene deres.
Selskapet ble stemt frem som årets Microsoft World Wide
Cloud Partner.

Inspirere kunder
Selskapet har en rekke kunder fra mange ulike bransjer, inkludert
finans, media, rekruttering og detaljhandel. En rekke av disse er
mindre bedrifter som ofte er frustrerte fordi de ikke har tilgang til
den samme IT-infrastrukturen som større selskaper har.
For å kunne demonstrere potensialet i en nettskybasert ITinfrastruktur for kundene, har Cloudamour skapt et topp
moderne innovasjonssenter (https://cloudamour.com/services/
customer-immersion/). Dette inneholder en rekke nye praktiske
teknologier, inkludert en smart "digital" resepsjonist og
møteromsløsningen Epson EB-1430Wi. Cloudamour ønsket
muligheten til å engasjere kundene gjennom samarbeid og
interaktivitet og skape det de kaller en "kunderettet opplevelse".

En nylig undersøkelse avdekket at selskaper som bruker
samarbeidsverktøy opplevde en 23 % økning i den generelle
kundetilfredsheten etter bare ett år7. "Vi vet av erfaring
at den enkleste måten å vise folk hva som er mulig med
samarbeidsteknologier på, er å kaste dem ut i den opplevelsen,"
sier Mitchell Feldman, grunnlegger og administrerende direktør
for Cloudamour.

Skape en omsluttende opplevelse
En nøkkeldel i Cloudamours kunderettede opplevelse er
konferanserommet med HD-video. De besøkende kan delta
på en gratis workshop for å prøve seg på en rekke vanlige
forretningsoppgaver for å vise hvordan moderne, nyskapende
teknologi kan endre måten folk arbeider på gjennom bedre
samarbeid og interaktivitet.
Pakken viser berøringsløsningen EB-1430Wi, som kan projisere
bilder på opptil 100 tommer på omtrent alle overflater, noe som
gjør den perfekt til inkluderende møtedeltakelse.

Finger-touch-teknologi

Interaktiv møteromsløsning

En komplett løsning

Hele 87 % av videokonferansebrukere mente at teknologien
ga dem en større følelse av nærhet til team og kolleger7.
Takket være nyvinninger i teknologien kan brukere enkelt
legge til et nytt interaktivt element i disse møtene. "En kunde
i finanssektoren har arbeidere på mange steder, så muligheten
til å avholde møter der alle møtes ansikt til ansikt er begrenset,"
sier Feldman. "Nå bruker de berøringsfunksjonaliteten i
EB-1430Wi og Microsoft Lync til å forbedre samarbeidet
under møter ved å gjøre det mulig for alle møtedeltakerne
å skrive notater og komme med kommentarer."

Besøkende kan bruker finger-touch-teknologi til å skrive
notater på en tavle eller på eksisterende dokumenter.
Denne interaktiviteten kan brukes på sammen måte som
på et nettbrett med berøringsskjerm.
Epsons møteromsløsning er installert sammen med
en forretningsskriver fra Epson WorkForce Pro-serien.
Dokumenter kan opprettes og redigeres med det interaktive
projektorelementet og deretter lagres og skrives ut.
"EB-1430Wi er en god løsning som lar oss utnytte
møterommet fullt ut, uten behov for masse ekstra utstyr",
sier Feldman. "Kostnaden på denne teknologien betyr at
den nå er tilgjengelig for alle kundene våre," fortsetter han.

Integrering

Dette eksempelet viser hvordan Cloudamour har tatt i bruk
Epsons teknologi og kombinert den med andre løsninger
og tjenester for å vise hvordan den kan bli integrert i et
moderne kontormiljø. "Vi valgte teknologi fra Epson fordi
de var en velkjent merkevare i bransjen og de delte den
sammen visjonen som oss når det gjelder å skape interaktive,
samarbeidsvennlige løsninger for kundene våre," la Feldman til.

En av løsningene Cloudamour kan vise er hvordan
Epsons møteromsløsning kan integreres med Microsofts Lyncvideokonferanseløsning for å skape mer interaktive møter.

Projektorer som sikrer skarpe
bilder med høyt kontrastforhold
Her finner du mer informasjon:
www.epson.no/corporate

1. Du finner mer informasjon på www.epson.no/inkjetsaving
2. Anslag for antall sider. Den faktiske kapasiteten er avhengig av bildene som skrives ut, og bruksbetingelsene. Du finner mer informasjon på
www.epson.eu/pageyield.
3. iProjection-appen er tilgjengelig for Android- og iOS-enheter.
4. Epson iPrint krever trådløs tilkobling. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver og Epson Scan-to-Cloud krever Internett-tilkobling. For mer
informasjon og støttede språk og enheter, gå inn på www.epson.no/connect
5. Kompatibel med LabelWorks LW-600P og LW-1000P. Last ned Epson iLabel-appen fra Apple App Store og Google Play Store.
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6. Som testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til april 2015 mot et utvalg av konkurrerende maskiner. Du finner mer
informasjon på www.epson.no/inkjetsaving.
7. Forretningssamarbeid: samarbeid er bra for virksomheten:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte det lokale Epson-kontoret eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

