TM-T88VI-serie

Bepaal de toekomst
met toonaangevende
POS-oplossingen

Betere serviceverlening
Hoewel het winkelen online steeds populairder wordt, blijft de fysieke winkel nog
steeds van groot belang voor retailers. Naar verwachting zal in 2025 nog altijd
56% van de aankoopbeslissingen in de winkel worden genomen1.
Naarmate de technologie betere mogelijkheden biedt voor retailers, blijven
consumenten steeds meer verwachten van hun winkel- en restaurantervaringen:

DISCOUNT

Op maat gemaakte
aanbiedingen

Persoonlijke
services

Nieuwe manieren
om te betalen

Om tegemoet te komen aan deze verwachtingen, moeten retailers
voortdurend nieuwe en betere services bieden, zoals:

Gerichte
promoties

Ondersteunde
verkoop

Mobiel
bestellen

Een op de vijf consumenten gaat weg zonder iets te kopen als
de wachtrijen te lang zijn2. Door gebruik te maken van de TM-T88VI
en ondersteunde verkoop, kunt u die gemiste omzet weer terugkrijgen.

Maak kennis met de TM-T88VI-serie
Voortbouwend op een krachtige reputatie op het gebied van innovatie, introduceert Epson de TM-T88VI, de beste POSprinter tot nu toe. Inspelend op de nieuwste trends in de markt en de vraag van consumenten, bouwt de TM-T88VI voort
op het succes van de TM-T88V en blijft daarom compatibel met de software en hardware van zijn voorganger.
In een directe vergelijking met de TM-T88V, blijkt dat de TM-T88VI beter scoort op de volgende punten:
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82%
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papierzuiniger

De TM-T88VI-serie wordt geleverd met tal van functies en verbeteringen die u helpen
uw bedrijf te laten groeien:
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Betere
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Coëxistentie
Ondersteuning voor beacons
Datadiensten
Eenvoudige integratie

Verken nieuwe manieren
om te groeien
Coëxistentie
Maak uw bedrijf toekomstbestendig en voeg eenvoudig nieuwe services toe

Tegelijkertijd verbinding
met de traditionele en
mobiele POS-systemen

Omni-channel

Ondersteunde
verkoop

Ondersteuning voor beacons
Verbeter de klantervaring

Gepersonaliseerde
service in de winkel

Gerichte
marketing

Converteer
verkoopkansen naar
een hogere omzet

Eenvoudige integratie
Vermijd kostbare uitvaltijd en minimaliseer de gevolgen voor uw bedrijf

Compatibel met
oudere modellen

Geïntegreerde
ePOS SDK

Vertrouwde
compacte ontwerp

Datadiensten
Maak slim gebruik van bedrijfsinformatie, inclusief aankoopgedrag

Inzicht in
aankopen

Loyaliteitsprogramma's

Mobiel
bestellen

Technologie-gericht

Print Data Notification

Server Direct Print

Device Data Notification

Verzamel en verzend
afgedrukte gegevens
naar de cloud

Haal afdruktaken
op uit de cloud

Verzamel en verzend
gegevens van
randapparatuur
naar de cloud*

TM-T88VI-iHub
Met de TM-T88VI-iHub kunt u een centrale POS-hub
implementeren die ontworpen is voor gebruik met de
traditionele pc-gebaseerde POS-systemen en de steeds
populairder wordende web- en tablet-oplossingen.
Dankzij de vele draadloze aansluitmogelijkheden voor
randapparatuur is deze printer ideaal voor winkeliers
en horeca-eigenaren die effectieve nieuwe manieren
van interactie met klanten willen ontwikkelen.

*Alleen TM-T88VI-iHub

Belangrijkste kenmerken

Ondersteuning
voor beacons

Print Data
Notification

Geïntegreerde
webserver

Server
Direct Print

Ondersteuning
randapparatuur*

Coëxistentie

Papierbesparend

Fiscale
ondersteuning*

4
Afdruksnelheid
tot 350 mm/sec.

Eenvoudige
integratie
Betrouwbaar
Tot 4 jaar
garantie3

*Alleen TM-T88VI-iHub

Specificaties
TM-T88VI

TM-T88VI-iHub

Afdruksnelheid

350 mm/sec.

Afdruksnelheid (standaard)

300 mm/sec.

Lettertype voor afdrukken

ANK

Kolombreedte kassabon

Papierbreedte 80 mm, 58/80

Tekengrootte

12 x 24 mm (BxH) / 0,99 x 24 mm (BxH)

Tekenset

1,41 x 3,39 mm (BxH) / 0,99 x 2,4 mm (BxH)

95 alfanumeriek, 18 internationaal, 128 x 43 grafisch

Afdruktekens

Tekst (incl. eurosymbool), afbeeldingen, streepjescodes

Puntdichtheid

180 x 180 dpi

Papierformaat

79,50 ± 0,50 mm (B) x dia 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm

Interfaces

USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, USB met voeding
USB 2.0 Type A (4x), USB 2.0 Type B, RS-232,
(optioneel), parallel (optioneel), RS-232 (optioneel),
Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T),
Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T),
ladeterugslag
draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (optioneel), draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optioneel), ladeterugslag,
Bluetooth (optioneel)

Processor
Voorgeïnstalleerde
software

ARM Cortex-A5 384 MHz
Print Data Notification, Device Data Notification, Server
Direct Print, Web Server, ePOS-Display, ePOS-Print®

Productafmetingen

145 x 195 x 148 mm (Breedte x Diepte x Hoogte)

Productgewicht
Kleur

1,6 kg
Zwart/wit

Installatie

Zwart
Horizontaal, wandmontage

Interface-connectors

D.K.D.-functie (ladeterugslag)

Luchtvochtigheid

In bedrijf 10% - 90%

Temperatuur

In bedrijf 5° C tot 45° C, in opslag -10° C tot 50° C

Verwisselbare interface
Voeding

Ja
PS-180, stroomkabel

Netspanning in bedrijf
Garantie

Print Data Notification, Device Data Notification, Server
Direct Print, Web Server, ePOS-Device®, ePOS-Display,
ePOS-Print®

Wisselstroomadapter, V
24 V

48 maanden carry-in
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

24 maanden carry-in
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
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Ga voor meer informatie naar epson.nl/tm-t88vi
1. Het onderzoeksproject werd in twee fasen uitgevoerd door FTI Consulting. Fase één, uitgevoerd in de periode 22 september t/m 19 oktober 2016, omvatte
kwalitatieve telefooninterviews met 17 wereldwijd opererende futuristen en Europese deskundigen uit verschillende sectoren om inzichten te verwerven en
hypothesen te ontwikkelen over de toekomst van de werkomgeving en de veranderende rollen van het personeelsbestand tot 2025. Fase twee, uitgevoerd in de periode
2 december t/m 13 december 2016, bestond uit een kwantitatieve online enquête die werd uitgevoerd door het Strategy Consulting & Research-team van FTI Consulting.
Tot de respondenten behoorden full-time werknemers in vijf grote sectoren (grote ondernemingen, productie, onderwijs, gezondheidszorg en retail), met een werkplek
in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, in hun lokale taal. In totaal vulden n = 7016 full-time werknemers de enquête in. De onderverdeling
van de respondenten die de enquête in elk land hebben ingevuld, is als volgt: Verenigd Koninkrijk (1329), Frankrijk (1308), Duitsland (1427), Italië (1526), Spanje
(1426). De onderverdeling van de respondenten die de enquête in elke industriesector hebben ingevuld, is als volgt: zakelijk (2051), productie (1519), onderwijs (1090),
gezondheidszorg (1215), retail (1139). De n = 7016 ingevulde enquêtes levert een foutmarge van +/- 3% op met een industriestandaard betrouwbaarheidsinterval
van 95%. Houd er rekening mee dat de standaardconventie voor afronding is toegepast en dat sommige totalen dus niet op 100% uitkomen. Raadpleeg voor
meer informatie over de onderzoeksmethodologie of de marktonderzoeksservices van FTI Consulting: Market.Research@fticonsulting.com
2. Interconnection Consulting, 2013
3. De garantie is afhankelijk van het model: 4 jaar voor TM-T88VI en 2 jaar voor TM-T88VI-iHub
Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Branch office Belgium
Hoogoorddreef 5
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
Atlas ArenA
B-1930 Zaventem
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.be
www.epson.nl
Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

