حلول الترفيه من إبسون

العمل م ًعا
في مجال الترفيه

حلول تقنية للتجارب
الترفيهية
يقع مجال الترفيه تحت ضغط هائل من األشخاص الذين يخدمهم .ويطالب المستهلكون بتحقيق استفادة أكبر من
وقت فراغهم ،كما يريدون أن تصبح كل تجربة بالنسبة لهم موضوعًا للنقاش ،ومشاركة على شبكات التواصل
االجتماعي ،وشعورً ا باإلنجاز.
ً
قصة تستحق الحديث عنها .ومن تحقيق الكفاءة في العمليات اإلدارية
تساعد تقنيات إبسون على جعل كل زيارة
إلى اكتساب ميزة تنافسية ،ستدعمك حلولنا المبتكرة في تقديم تجارب متكاملة ومُرضية للعمالء.

إعادة ابتكار تجربة الزائر

االستثمار في المستقبل

سواء كان العمالء يقفون في طوابير انتظار ،أو يشاركون في نشاط ،أو يطلبون
خدمة أو معلومات ،يمكنك تقديم تجربة لن يودوا نسيانها أب ًدا .استخدم التقنية المبتكرة
إلرشاد عمالئك وتثقيفهم وإثارة إعجابهم خالل زيارتهم.

يجب أن تجد المنشآت الترفيهية وسائل جديدة لجذب الزوّ ار والحفاظ عليهم في عصر
المعزز بالتقنيات والموارد .ويمكنك تبسيط العمليات التي تستغرق وق ًتا طويالً
َّ
العميل
وتوفير المال عن طريق تقديم خدمة أفضل للعمالء.

كون عامل اإلبهار باستخدام جهاز عرض الليزر المجهّز للتركيب من إبسون،
– – ِّ
والذي يمكنه عرض صور يصل حجمها إلى  1000بوصة على األرضيات أو
الحوائط أو المباني أو القطع الفنية ،للجمع بين العالمين الفعلي واالفتراضي؛ سواء
كان ذلك من أجل مساحة تعليمية تفاعلية أو تجربة رباعية األبعاد ومتعددة الحواس

حسن تجربتك باستخدام محتوى جديد ومثير بفضل النظارات الذكية Moverio
– – ِّ
من إبسون التي توفر تصميمًا متي ًنا وعمرً ا طويالً للبطارية لالستخدام المكثف
والخيارات الواسعة إلدارة مجموعة األجهزة بسهولة .ويمكنك إضفاء الحيوية على
ّ
المعزز ،يومًا بعد يوم.
عالمك

– –قدِّ م الترفيه في أي مكان بفضل التركيب المرن الذي يسمح بحلول مناسبة حتى
ألكثر المباني التاريخية تطلبًا .ويمكن تحريك العروض بزاوية  360درجة في
أي اتجاه سواء أفقيًا أو رأسيًا أو دورانيًا ،كما أنها تدعم اآلن العرض في الوضع
الطولي أيضًا

– –اعتمد على مكاسب الكفاءة باستخدام الطابعات متعددة الوظائف WorkForce
 Proوالماسحات الضوئية الذكية من إبسون؛ حيث تعمل الميزات الذكية على
بشكل أكثر فاعلية
تحسين سير العمل وتقديم الخدمة ،بينما تعمل إدارة المستندات
ٍ
على خفض وقت التوقف عن العمل

منظورا جديدًا من خالل النظارات الذكية  Moverioمن إبسون؛ حيث يمكنك
– –قدِّ م
ً
ّ
المعزز إلعادة تكوين المشاهد ثالثية األبعاد ،وإضافة طبقات من
استخدام الواقع
المعلومات ،وتقديم تمثيل مرئي للقصة التي يتم سردها ،حتى يمكن للزوّ ار تجربة
بشكل تفاعلي
مناطق الجذب
ٍ

– –اترك انطبا ًعا رائ ًعا باستخدام طابعات التنسيقات الكبيرة  SureColorمن إبسون
عن طريق إنشاء لوحات عرض عالية الوضوح والفتة لألنظار تقوي عروضك
ّ
وتعزز مبيعاتك بصورة أكبر
الترويجية وأنشطتك التسويقية

– –قدِّ م اكتشاف الذات والعثور على المسار من خالل شاشات العرض التفاعلية من
إبسون؛ التي تعتبر مثالية لنقاط المعلومات واألنشطة التعليمية والفعاليات المرئية
لمساعدة الزوّ ار على التفاعل واالكتشاف
– –أضفِ طاب ًعا شخص ًيا على منطقة الجذب عن طريق إنتاج صور مخصّصة
وبطاقات ومنتجات فنية ومطبوعات أخرى ذات قيمة مضافة لبيعها في نقاط
المعامالت الرئيسية ،باستخدام طابعات اإلنتاج  SureLabمن إبسون
– –قدِّ م الخدمات في أي مكان باستخدام سلسلة طابعات اإليصاالت المحمولة من
إبسون التي يستخدمها الموظفون أثناء التنقل؛ حيث يمكن إكمال المعامالت مع
إضافة القيمة والراحة إلى رحلة الزائر

اكتشف مقدار التوفير الذي يمكنك تحقيقه من
الطباعة عن طريق التحول إلى استخدام
منتجات إبسون
استخدم أداة حساب إجمالي تكلفة االقتناء المتوفرة على الرابط:
www.epson.ae/tco

– –احصل على تذاكر وتصاريح دخول تعريفية عند الطلب باستخدام طابعات
الملصقات  ColorWorksمن إبسون؛ حيث يمكنك إنشاء تذاكر وتصاريح دخول
وشارات تعريفية ملونة ومخصّصة وجذابة لتحسين التمييز المرئي
– –تمتع بموثوقية قائمة على تركيب الجهاز وتركه دون صيانة لفترة طويلة
من خالل جهاز عرض ليزر ال يحتاج إلى صيانة مع ضمان عمله لمدة
 20,000ساعة/خمس سنوات .ويعتبر هذا الجهاز مثاليًا ألغراض الالفتات
الرقمية التي ال يمكن الوصول إليها بسهولة.

"كشركة ،تأخذ إبسون على عاتقها مهمة تيسير التحول التقني اإليجابي من خالل
ً
إنتاجية".
تطوير حلول تجعل العاملين أكثر كفاء ًة وأعلى
السيد أوسوي ،الرئيس ،شركة Seiko Epson Corporation

االستمتاع بالنتائج
من المؤكد أن تحقيق تفاعل هادف مع كل زائر يدعو إلى توفير عوامل جذب تحمل طابعًا شخصيًا ومع
ذلك تشمل الجميع .ويمكن أن تعالج التقنية المناسبة أي مخاوف بشأن أوقات االنتظار والمعلومات والراحة،
كما تساعد على تكوين تجارب تؤدي في آخر المطاف إلى زيادة أعداد زوّ ارك.
– –تم َّيز عن منافسيك من خالل السماح للزوّ ار بالدخول في واقع بديل أو االستعانة بمرشدهم الشخصي؛
بشكل كامل بما يتماشى مع مناطق الجذب
حيث يمكن تطويع النظارات الذكية  Moverioمن إبسون
ٍ
لديك ومع احتياجات مرتادي منشأتك
– –أضف طبقات من التعلُّم من خالل السماح لألشخاص بالتفاعل المباشر مع المحتوى عبر قوة الشاشات
التي تعمل باللمس؛ حيث تمتاز منتجاتنا من شاشات العرض التفاعلية بأنها قابلة للتوسع حتى
 100بوصة ،لكي يتمتع كل شخص بأفضل مشاهدة ،ويمكن للجمهور من صغار السن إضافة
التعليقات التوضيحية باستخدام األصابع أو األقالم
– –اجذب األشخاص بكل حواسهم إلى محتوى الوسائط المتعددة الذي يمكن تخصيصه لمختلف أنواع
الجمهور؛ فمن خالل خيار تحسين  ،4Kتوفر أجهزة العرض المجهّزة للتركيب من إبسون الحد األقصى
من اإلمكانات اإلبداعية والمستوى التالي من تجربة المشاهدة
– –استحوذ على رضاء المزيد من العمالء بمعلومات محدَّثة باستمرار وخدمات سريعة؛ حيث يهتم
األشخاص بالتفاصيل الدقيقة ،كما أن منتجاتنا من طابعات الملصقات وطابعات WorkForce
والماسحات الضوئية لألعمال ُتحدث فار ًقا كبيرً ا من خالل تسريع العمليات اإلدارية

خلق مغامرة
لعمالئك
لكل تفصيل أهميته الخاصة
حوِّ ل التذاكر وتصاريح الدخول وأربطة المعصم إلى تذكارات تحمل
عالمتك التجارية أو تروّ ج لمنشأتك .وتحقق طابعات الملصقات
 ColorWorksمن إبسون الطباعة باأللوان عند الطلب؛ بحيث يمكنك
بسهولة تخصيص التفاصيل لمنشأتك أو فعاليتك أو معرضك ،وكذلك
الطباعة على مجموعة متنوعة من الوسائط.

اعرض ما يراود خيالك
انقل غر ًفا كاملة إلى عوالم أخرى .ويمكن ألجهزة العرض
المجهّزة للتركيب من إبسون بناء حائط من العجائب بجودة
محسّنة باألبعاد الرباعية وربط عروضك الضوئية الكبيرة
بالمبنى أو الموسيقى أو السرد أو غير ذلك من المؤثرات
لتحقيق تجربة متعددة الحواس منقطعة النظير.

للزوار بأداء دور فاعل
السماح ّ
صُممت شاشات العرض التفاعلية من إبسون
لتيسير سبل التعاون والعثور على المسار.
لذا استخدمها في نقاط المعلومات وفي أماكن
التعلُّم ،بحيث يمكن للزوّ ار االستكشاف بأنفسهم
والمشاركة في األنشطة ذات الطابع الخاص
عبر الشاشة التي تعمل باللمس ،وذلك باستخدام
األصابع أو األقالم التفاعلية المتوفرة.

تقديم تجارب مشوقة
تتيح النظارات الذكية الشفافة  Moverioمن إبسون إمكانية
بشكل تفاعلي على العالم الواقعي؛ ما يجعل الثقافة
وضع المحتوى
ٍ
والفعاليات وقاعات الحفالت وجوالت المصانع أكثر سهولة وإثارة،
من دون صرف انتباه الزوّ ار عن المعروضات وعناصر الجذب.

تقديم الخدمة التي ينشدونها
سواء كنت إحدى المنشآت الترفيهية الصغيرة التي تستخدم
طابعة مزوّ دة بنظام عبوات الحبر القابلة لالستبدال ()RIPS
أو إحدى المنشآت الترفيهية الكبرى التي تستخدم حل الطباعة
 ،WorkForce Enterpriseفإن إبسون تلبي احتياجات
عملياتك اإلدارية .ويمكنها أيضًا إجراء عمليات مسح ضوئي
الستمارات العضوية المكتملة من أكشاك بيع التذاكر إلى
المكتب الرئيسي للحصول على موافقة سريعة وتحقيق خدمة
عمالء إيجابية لمرتادي منشأتك الترفيهية.

تجاوز توقعات العمالء
باستخدام طابعات التنسيقات الكبيرة من إبسون،
يمكنك إنتاج ملصقات والفتات ومطبوعات
رفيعة المستوى ،من دون الحاجة إلى
مطبعة احترافية.

وضع قصص فردية
طباعة إيصاالت ُيعتمد عليها بسرعة عالية
صُممت طابعات اإليصاالت من إبسون بحيث تتكيف مع بيئات
تجارة التجزئة كثيرة المتطلبات .وتعتبر الطابعة TM-T88VI
طابعة إيصاالت متطورة تحقق سرعات طباعة عالية وموثوقية
كبيرة ،إلى جانب ميزات متقدمة لدعم نقاط البيع المستندة إلى
األجهزة المحمولة والويب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في
الوقت نفسه.

يمكنك إنتاج صور وشهادات وبطاقات تحمل
الطابع الشخصي أثناء تن ُّقل العمالء خالل التجربة.
وتعمل طابعات الصور  SureLabمن إبسون
على إنشاء قصص مرئية يمكن للزوّ ار االحتفاظ
بها ومشاركتها مع الغير.

ال تنطبق جميع الميزات على جميع المنتجات .وال تتوفر جميع المنتجات في جميع البلدان؛يُرجى االتصال بالممثل المحلي لشركة إبسون.

تقديم تجربة استثنائية
في كل مرة

الترفيه على نطاق واسع

التحول إلى راوي قصص متم ّكن

الفعال
تشجيع االكتشاف ّ

ح ِّفز الحواس وانقل جمهورك إلى بُعد آخر عن طريق
العرض الثابت أو التأجير للمناطق التي يتم تنظيم
الفعاليات فيها .ويسمح لك استخدام عدد من أجهزة
العرض المجهّزة للتركيب من إبسون ،جنبًا إلى جنب
مع دمج الحواف ،بعرض صور مشوقة على مناطق
أكبر بكثير لتحقيق تجارب مذهلة ومُلهمة لزوّ ارك.
ويمكنك إعادة إنشاء كل التفاصيل وتخصيص
محتوى الوسائط المتعددة لجمهورك ،حتى داخل
المساحات الضيقة.

يسهِّل تطبيق  iProjectionمن إبسون توصيل جهاز
يعمل بنظام التشغيل  iOSأو  Androidبأحد حلول
العرض من إبسون عند توافر الشبكة ،حتى تتم ّكن من
عرض الصور والمستندات وصفحات الويب السلكيًا.
ويمثل ذلك طريقة بسيطة وفعّالة للغاية لتقديم العروض،
بمجرد الضغط على الشاشة .ويمكنك أيضًا تحديد زر
التعليق التوضيحي المدمج الستخدام قلم أو قلم تمييز
أو ممحاة ،مع خيارات اللون والتعتيم ،حتى تتم ّكن من
توصيل رسالتك بفعّالية.

تعتبر منشأتك لوحة فارغة يمكنك من خاللها
وضع تجربة ترفيهية متكاملة تربط بين الجمهور
وعناصر الجذب .وتسمح لك الالفتات الرقمية بتقديم
معلومات محدَّثة باستمرار في الوقت الفعلي ،بدءًا
بالفعاليات المجدولة ونقاط الوجهة وانتها ًء بالقوائم
وخيارات الترفيه .وتنال شاشات العرض التفاعلية
من إبسون أيضًا إعجاب العمالء النشطين رقميًا الذين
يرغبون في االنخراط في اكتشاف الذات أو وضع
معرفتهم على المحك.

اكتشاف المزيد من الحلول المخصّصة
لمجال الترفيه
www.epson.eu/leisure
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من المستهلكين أفادوا
بأن األجهزة القابلة لالرتداء تسهِّل
1
التجارب المتصلة

دراسة حالة

تحسين تجربة الزوّ ار باستخدام
منتجات إبسون
باعتبارها من المعالم السياحية من فئة الخمس نجوم التي تصف نفسها بأنها "في مهمة
لجعل العالم يقع في حب الويسكي االسكتلندي" ،كان من المهم بالنسبة لمنشأة
( The Scotch Whisky Experienceالمعروفة اختصارً ا باسم )SWE
أن تعمل على إسعاد العمالء وإلهامهم بنفس القدر.

في غرفة  ،Sense of Scotlandوقع االختيار على عدسات  ELPLU03ذات اإلسقاط
القصير لتالئم الصور الكبيرة عالية الوضوح .وكانت خمسة أجهزة عرض ليزر من إبسون
مدمجة الحواف على شاشة عرض منحنية عرضها  12.5متر وارتفاعها  2.2متر لضمان
أصغر حجم بكسل ممكن وإلدخال المشاهدين بكامل حواسهم في الصورة.

تم افتتاح منشأة  The Scotch Whisky Experienceألول مرة للجمهور في عام
 ،1988وهي تقع في أعلى منطقة رويال مايل بمدينة إدنبرة االسكتلندية .وبعد حوالي  30عامًا
من افتتاحها ،أصبحت  Experienceتمثل  %90من صناعة الويسكي االسكتلندي ،وتستقبل
حوالي  400,000زائر سنويًا ،و %80منهم زوّ ار دوليون.

في غرفة  ،Blender’s Sampleوقع االختيار على عدسات  ELPLX01ذات اإلسقاط
القصير ج ًدا لكل من جهاز عرض الشاشة الرئيسية وجهاز عرض خلفي يعرض صور فيديو
متحركة بالحجم الطبيعي لباب قبو يعبر الزوّ ار من خالله بعد العرض التقديمي للدخول إلى
أكبر مجموعة في العالم من الويسكي االسكتلندي.

نظرً ا للطبيعة التفاعلية للمعرض وموقعه كمكان جذب سياحي بارز في إدنبرة لعشاق الويسكي،
فمن الضروري أن يحصل الزوّ ار على أفضل تجربة ممكنة.

مقياس النجاح

تع ُّطش للتحسين
ً
مذهل بزاوية  180درجة مع جولة بانورامية بعين
تشمل الجوالت في منشأة  SWEفيلمًا
طائر في المناطق الخمس لصنع الويسكي في اسكتلندا .وبعد ذلك ،يتم إدخال الزوّ ار إلى فن
المزج في غرفة  Blender’s Sampleالتي تحمل الطابع المعماري للقرن التاسع عشر.
وفي السابق ،كان يتم عرض مقطع الفيديو نفسه بالتناوب في غرفتين منفصلتين من أجهزة
عرض مثبَّتة وراء الحائط الخلفي للغرفة .وكان الوصول إلى أجهزة العرض محدو ًدا للغاية؛
ما جعل من الصعب تنفيذ أعمال الصيانة ،كما بدأت جودة الصور في التدهور؛ بسبب أعباء
العمل الكثيرة.
في هذا اإلطار ،قال دوجالس بولتون ،مستشاراألنظمة السمعية والمرئية في منشأة The
" :Scotch Whisky Experienceمن الناحية الفنية ،لم تقدم األنظمة نفس مستوى الجودة
مثل المناطق األخرى في المنشأة ،وكانت في صدارة برنامجنا االستثماري السنوي".
بعد عملية تقييم صارمة لألجهزة ،وقع االختيار على جهاز عرض الليزر  EB-L1100Uمن
بشكل طفيف.
إبسون ،مع انتقاء عدستين مختلفتين لتلبية احتياجات العرض المختلفة
ٍ

ً
مقارنة بأجهزة العرض
بشكل كبير
من منظور بصري ،تحسَّنت جودة الصورة والسطوع
ٍ
السابقة ،ويتم اآلن تقديم صور نقية يمكن أن ينغمس فيها الزوّ ار بكامل حواسهم.
نظرً ا ألن أجهزة العرض من إبسون تكون جميعها مثبَّتة في السقف الداخلي ،فإن الوصول
إليها يكون أيضًا أسهل بكثير مما كان عليه الحال من قبل؛ ما يجعل الصيانة أكثر أما ًنا وأقل
إزعاجً ا وأعلى فعّالية من حيث التكلفة.
أضاف دوجالس بولتون قائالً" :تعمل أجهزة العرض من إبسون على تعزيز تجربة الزوّ ار،
كما تساهم في الحصول على تجربة عالية الجودة؛ ما يشجِّ ع بدوره على التعليقات واآلراء
والتوصيات الرائعة من جانب الزوّ ار".
من بين الزوّ ار الذين لديهم اهتمام متزايد بالويسكي ،من المبتدئين إلى عشاق الويسكي
االسكتلندي ،فإن هذه العجائب لعالم الويسكي ستجعل العمالء يعودون طلبًا للمزيد.

حماية مستقبل كوكب األرض
في إبسون ،ندرك أهمية دعم كوكب أكثر اخضرارً ا لألجيال القادمة؛ وهذا هو السبب في أننا نطوّ ر حلول الطباعة الخاصة بنا لتكون
مراعية للبيئة قدر اإلمكان.
حقق أهدافك البيئية بفضل إنتاج فاقد أقل بنسبة تصل إلى  %99من الفئة ( WorkForce Pro RIPSنظام عبوات الحبر القابلة
لالستبدال) ،واستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى  %96بفضل طابعات  ،1WorkForce Proوضاعف سرعة طباعتك بنصف معدل
(ب)
استهالك الطاقة من خالل الفئة WorkForce Enterprise
و ّفر الكهرباء وق ّلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل ُ
ً
مقارنة
طرز  WorkForce Proالتي تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى %96
(أ)
بطابعات الليزر وناسخات الليزر
ق ّلل استهالك الطاقة باستخدام الوضع االقتصادي في حلول العرض التفاعلي ،وأطِ ل العمر االفتراضي للمصباح
ق ّلل انبعاثاتك الكربونية باستخدام الماسحات الضوئية التي ال تحتاج إلى فترة تهيئة ،وقلّل استهالك الطاقة باستخدام تقنية
 ReadyScanالمدمجة

اعرف مقدار التوفير الذي يمكنك أن تحققه مع طابعات WorkForce Pro
احسب مقدار التوفير في الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن تحققه طابعة  WorkForce Proفي بيئتك الترفيهية
باستخدام أداة حساب التوفير.
www.epson.eu/eco-saving
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انبعاثات أقل
لغاز ثاني أكسيد الكربون
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ً
مقارنة بطابعات الليزر
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استهالك طاقة أقل
ً
مقارنة بطابعات الليزر

%

(أ)

فاقد أقل
ً
مقارنة بطابعات الليزر

(أ)

سرعة أعلى
ً
مقارنة بطابعات الليزر

ً
مقارنة بمجموعة مختارة من األجهزة المنافسة ،بتكليف من إبسون.
(أ) حسب االختبارات التي أجرتها شركة  BLIعلى مدى شهرين حتى فبراير ،2017
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/inkjetsaving
(ب) عاد ًة ما تستهلك طابعات الليزر  -التي تنتج من  45إلى  55صفحة في الدقيقة  1500 -وات ،في حين تمتاز الفئة  WorkForce Enterpriseباستهالك منخفض للطاقة يتراوح من  180وات إلى  320وات ،كما تطبع بسرع ٍة تصل
إلى  100صفحة في الدقيقة.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.eu/pageyield
1 1مقالة ( Theme park of the futureمدينة المالهي في المستقبل) ،مجلة Attractions Magazine

للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson.ae
تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

ضع ًفا
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تقنية مراعية للبيئة
بال انبعاثات لغاز األوزون

