פתרונות  Epsonלתחום הקמעונות

משתפים פעולה
בסביבות
קמעונאיות

פתרונות טכנולוגיים לתחום
הקמעונות
הטכנולוגיות של  Epsonמיועדות ליצירת שירות לקוחות מלהיב ויעיל יותר  -ולתמיכה
בצוות הקמעונאי ביצירת חוויות לקוח עוצמתיות ובלתי נשכחות .הפתרונות הגמישים
שלנו מקצרים את ההמתנה בתור ,מגינים על נתוני העסק והלקוח ויוצרים תובנות
ממשיות המאפשרות אינטראקציה אישית בין הצוות לבין הלקוחות.

יצירת החיבור והקשר

השקעה בעתיד

הטכנולוגיות של  Epsonמסייעות להגדיל את הזדמנויות המכירה
בכל רמה ,החל מגישה מאובטחת ובקרה על הפרטיות ועד למערכות
חכמות לנקודות מכירה ( )POSולמכשירים אינטואיטיביים .תוכל
להעניק ללקוחות שירות מתגמל בצורה עקבית ,בעזרת פתרונות
חכמים המגינים על פרטים אישיים ומעודדים מערבות.

השקע בצורה נבונה כדי להבטיח ערך ניתן למדידה בכל רחבי העסק,
היום ומחר .נצל את עלות התפעול הכוללת הנמוכה .ודא החזר קבוע
על ההשקעה באמצעות חדשנות בחנות ,המאפשרת להשתמש בפחות
חומרים מתכלים ולצמצם את הצורך בטיפולי תחזוקה.

– –אינטגרציה חלקה של חומרה חדשה בתשתית  ITקיימת הודות
לתאימות לאחור של המדפסות של  Epsonלנקודות מכירה ()POS

– –יצירת מבצעים בולטים עם מדבקות מלאות חיים וצבעוניות
המיועדות למדפים ,המודפסות בעסק ולפי דרישה ,במגוון מדפסות
ColorWorks

– –הגנה על נתונים קריטיים באמצעות סורקי הדופלקס המהירים של
 .Epsonסרוק מסמכים היישר למערכת האחסון המאובטחת ,בתור
מסמכי  PDFהמוגנים בסיסמה
– –תובנות רחבות יותר לגבי הלקוח באמצעות ניהול מסמכים יעיל של
סורקי  WorkForceשל  Epsonומכשירים רב-תכליתיים .נתב מידע
למחלקות המתאימות כבר מנקודת הלכידה ,והצב תובנות במרכז
קשרי הלקוחות
– –קבל ביצועים מעולים ועלות תפעול נמוכה באמצעות סדרת
 WorkForce Enterpriseהסופר-מהירה והידידותית לסביבה -
מדפסות צבע רב-תכליות לגודל  A3המשתמשות בטכנולוגיית
 Lineheadלהזרקת דיו .המדפסות מסוגלות לספק איכות הדפסה
מעולה במהירות של עד  100עמודים לדקה ,ומיכלי הדיו בקיבולת
גבוהה של המדפסות מדפיסים יותר דפים בפחות חומרים מתכלים
בהשוואה למדפסות לייזר

ראה כמה תוכל לחסוך בהוצאות הדפסה
על-ידי מעבר אל Epson
השתמש במחשבון עלות תפעול כוללת שלנו בכתובת:
www.epson.eu/tco

– –הדפסה מהירה יותר ובפחות עלות באמצעות WorkForce Pro
 RIPSבגודל  A4ו A3 -של  .Epsonעלויות תפעול נמוכות ,הדפסה
מהירה ומעורבות מינימלית המשתמש
– –הגדלת נאמנות הלקוח עם קופונים בארבעה צבעים כדי ליצור
מבצעים ממוקדים של ממש והצעות מיוחדות בנקודת ביצוע העסקה
– –יצירת שילוט מדהים מקרני הלייזר הנייחים של  Epsonמאפשרים
עדכון מהיר וקל של התצוגה ,שיתוף תוכן באיכות  HDויכולת
הרחבה עד  1000אינץ'
– –הענקת שירות בכל מקום באמצעות מגוון המדפסות ניידות לקבלות
של  Epsonהמשמשות עובדים המסתובבים ברחבי החנות .השלם
עסקאות והענק ערך מוסף לביקורי הקונים בכל מקום ברחבי החנות

"כחברה Epson ,מחויבת לקדם שינוי טכנולוגי חיובי
על-ידי פיתוח פתרונות שיהפכו את עבודת הצוות
ליעילה ולפרודוקטיבית יותר".
 ,Mr UsuiנשיאSeiko Epson Corporation ,

רואים את תוצאות
הגדל את שביעות רצון הלקוחות ,בנה אמון והגדל הכנסות באמצעות פתרונות חכמים
המרחיבים ומגדילים את האינטראקציה האישית ויוצרים השפעה רבה על התצוגה ברחבי
העסק .הוסף ערך ,זרז את תהליך המכירה ונצל טוב יותר פרסומות ומבצעים כדי לספק חוויה
מרתקת יותר המניבה תוצאות.
– –יצירת רושם גדול באמצעות סדרת  SureColor SC-Tשלנו ,צור פוסטרים גדולים בHD -
ותצוגות המחזקות את תמונת המותג שלך ומעודדות מכירות
– –תקשורת והעברת מסר במקומות משמעותיים באמצעות המקרנים הנייחים של ,Epson
תוכל להציג שילוט על קירות ,רצפות ותקרות כדי לרתק ולידע את הלקוחות
– –הענקת שירות איכותי בכל מקום באמצעות טכנולוגיית  Epsonעבור מחשבי טבלט לנקודות
מכירה ( )POSומדפסות ניידות לקבלות ,העובדים יכולים ליצור אינטראקציה עם הלקוחות,
במקום לעמוד מאחורי דלפקים ,ולהשלים עסקות בכל מקום
– –יצירת מבצעים שובי עין באמצעות מדבקות בצבעים מלאי חיים המופקות לפי דרישה

שירות מותאם
אישית לכל לקוח
שילוט בולט והדפסות בפורמט רחב
כל אחד מהמבצעים מקבל הבלטה ייחודית באמצעות הדפסות
איכותיות בפורמט רחב על מגוון חומרים המודפסות בעסק ולפי
דרישה .השילוט יוצר רושם מפתיע ומושך באמצעות הדפסה עם
סדרת  .SureColor SC-Tצור פוסטרים גדולים ב HD -ותצוגות
המחזקות את תמונת המותג שלך ומעודדות מכירות.
הדפסת טבלט לנקודות מכירה ()POS
מדפסות טבלט של  Epsonלנקודות מכירה ()POS
מאפשרות מתן שירות בכל מקום בחנות .מדפסת
הקבלות הקומפקטית מדגם  TM-m30אידיאלית
למחשבי טבלט המשמשים בסביבות של נקודות
מכירה ( ,)POSדוגמת תחום האירוח או אאוטלטים
המתמחים בקמעונות .זהו הפתרון האופטימלי הן
עבור מערכות לנקודות מכירה ( )POSהמבוססות על
טבלט והן למבוססות על .PC
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מדפסת קבלות מהירה ואמינה

שילוט דיגיטלי ליצירת תקשורת

מדפסות הקבלות של  Epsonמיועדות לתת מענה לסביבות
הקמעונאיות התובעניות ביותר .ה T88VI -היא מדפסת קבלות
חדשנית ,המציעה הדפסה מהירה ואמינות מעולה ,וכוללת תכונות
מתקדמות התומכות בנקודות מכירה ( )POSמבוססות מחשב
נייד ,אינטרנט ומחשב  PCבו-זמנית.

יצירת שילוט מרתק ,דינמי ומושך ברחבי החנות מהווה דרך נהדרת
ליצירת תקשורת עם הלקוחות .המקרנים הנייחים של  Epsonמעוררים
לחיים קידום מכירות ויזואלי ,אמינים ורב-תכליתיים במיוחד ,ומאפשרים
להקרין על קירות ,תקרות ,רצפות ובמרחבים קטנים.

לכידת נתונים והגנה עליהם

הדפסת מהירה בנפחים גדולים

הדגם  WorkForce DS-780Nהוא הסורק העסקי החכם
ביותר של  Epsonעד היום  -דגם אינטראקטיבי עם
מסך מגע ורשת מובנית שנועדו להפוך שיתוף ואבטחת
מסמכים לפשוט.

הדפסה סופר-מהירה של עד  100עמודים לדקה של
מסמכים איכותיים והאצת הפרודוקטיביות באמצעות
 - WorkForce Enterpriseמדפסת מחלקתית
צבעונית ,רב-תכליתית ( )MFPבגודל  ,A3אמינה
וידידותית לסביבה עם יחידת גימור אופציונלית.
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מדבקות מקצועיות להדפסה במקום ובכל מקום ברחבי העסק

מדבקות איכותיות המחזיקות מעמד

מגוון יוצרי המדבקות קלי המשקל והניידים של  Epsonמאפשר
לטפל בכל דרישות הדפסת המדבקות ,הן בדלפקים והן בצורה
ניידת .יוצרי המדבקות של  Epsonקלים לשימוש ,רב-תכליתיים
וחסכוניים להפעלה בכל מקום ,וכוללים אפשרות להדפסת סרטים
גמישים דוגמת סרטי סטיין לאריזת מתנות.

מדפסות המדבקות  ColorWorks C7500של
 Epsonמאפשרות להפיק בעסק ולפי דרישה מדבקות
איכותיות .המדבקות אידיאליות להדפסת מדבקות
לקופסאות ולתיוג מדפים כדי להקל על ניהול המלאי
במחסנים.
לא כל התכונות זמינות בכל הדגמים.
לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות; לקבלת פרטים ,התקשר אל נציג  Epsonהמקומי.

העתיד מגיע לחיים
הקמעונאיים
טיול בחנות בצורה מקוונת
מה דעתך שהלקוחות יקבלו בצורה מקוונת תצוגה זהה לזו שרואים
הלקוחות שנכנסים פיזית לחנות? צייד את העובדים בחנות במשקפי
 Moverioחכמים של  Epsonוהם יוכלו לשדר את מה שהם רואים
חזרה ללקוחות מקוונים ,ולהשתמש בקישור אודיו כדי להנחות את
המכירה .רשת חנויות מוזיקה משתמשת בפתרון  GoInStoreכדי
להדגים כלי נגינה ,וסוחר מכוניות יוקרה משתמש בו לסיורים מודרכים
במלאי .תוכל לספק חוויית לקוחות מותאמת אישית לחלוטין  -ולא
משנה באיזה תחום.
דרכים חדשות להגדלת העסק
הטכנולוגיה של  Epsonיכולה לסייע לך ליהנות מדרכים חדשות
ומלהיבות ולנצל אותן להרחבת עסקי הקמעונות שלך .אנחנו יכולים
לעזור לך לפשט שירותים חדשים על-ידי חיבור מערכות ניידות לנקודות
מכירה ( )POSמדור קודם ,לסייע ביצירת הצעות רב-ערוציות של ממש
ולקצור את היתרונות של מכירות מודרכות .עלה על ציפיות הלקוח
עם שירותים חדשים באמצעות פתרונות המשתלבים בקלות ,והגן על
השקעות קיימות בעזרת תאימות לאחור וUnified Electronic Point -
 of Sale( )ePOSוערכות לפיתוח תוכנה (.)SDKs
שיפור חוויית הקניות
צמצם המתנה בתור לקופה בעזרת טבלט ומדפסת קבלות ניידת
ואלחוטית .השתמש בניתוח בזמן אמת כדי לבצע החלטות חכמות לגבי
בקרת מלאי ,הצעות ותצוגות .גרפיקת תצוגה משנה את המקומות
שבהם אנחנו קונים ,עובדים וחיים .אנחנו מספקים את הטכנולוגיה
שנדרשת לך כדי לספק שילוט איכותי ,נקודות מכירה ( ,)POSכרזות,
פוסטרים ,תצוגות ,גרפיקה ומדבקות למכוניות ,לרבות הקרנת שילוט
פנורמי או בתצוגה לאורך .הפתרונות של  Epsonיכולים לספק באופן
מיידי יתרונות מוחשיים לחנות הפיזית.

56%

מהחלטות הקנייה
יתבצעו בחנות
הפיזית עד שנת
2025

גלה פתרונות נוספים
לתחום הקמעונות

הורד בחינם את ידיעון
קמעונאים שלנו

www.epson.eu/retail

www.epson.eu/retail

מקרה לקוח לדוגמה

הדפסה חכמה של Epson
חברת  App4Foodיוצרת אפליקציות לנייד עבור מסעדות
וטייק-אווי ,כפי שמסביר אחד המייסדים :Ian Chambers
"אנשים חושבים שאפליקציות לנייד מוצדקות רק עבור עסקים גדולים .הן
עשויות להיות יקרות והאישור באמצעות חנויות  Androidו iOS -עלול להיות
תהליך ארוך .אנחנו כאן כדי לשנות תפיסות אלה".
באמצעות  App4Foodאנשים יכולים להזמין שולחן גם שהם בדרך,
לבדוק את התפריט ,להזמין טייק-אווי או משלוח ולקבל אישור בזמן אמת.
מסעדות יכולות להשתמש באפליקציה לשיווק בדוא"ל או ב SMS -ולהציע
הנחות ללקוחות קבועים .כיוון שאפליקציית הליבה כבר מאושרת ,חנויות
האפליקציות מאשרות במהירות כל אחת מהאפליקציות המותאמות אישית.
המסעדות אוהבות את האפליקציה בגלל סיבה עיקרית נוספת" :בעזרת
האפליקציה שלנו" ,אומר " ,Ian Chambersהעסקים מקבלים בדרך כלל
תשלום תוך  48שעות והנתונים נותרים ברשותם .כלומר ,שהם יכולים לנהל
מעקב אחרי מה שהלקוחות קונים ומתי ,כדי להתאים טוב יותר הצעות
ולשלוח אותן בעצמם .מספר מסעדות שאלו אם ניתן להוסיף הזמנת מזון לכל
שובר כך שניתן להדפיסו ולהעבירו ישירות למטבח .לשם כך ,התחלנו לחפש
פתרון הדפסה מתאים".

האפשרות הטובה ביותר
המדפסת תהיה חלק מרכזי במוצר של " .App4Foodחיפשנו מדפסת
המספקת גליל רחב  -של  80מ"מ לפחות  -עם החופש שיאפשר לנו לעצב
את הקבלה כך שתכלול הזמנות מזון .בנוסף חיפשנו מדפסת חכמה -
שיכולה להתחבר לאינטרנט כדי להיות תמיד בשליטה על ההזמנות .שמחנו
לבחור ב Epson -כיוון שהמדפסות שלהם קלות לשימוש ומוכרות לאנשים
העובדים בתחומי האירוח וחשבנו שלקוחות לא יידרשו להדרכה או שיידרשו
להדרכה מינימלית .בנוסף ,מטבחים ומסעדות אינם מקומות אידיאליים
לטכנולוגיה עדינה ,אולם החבילה של  Epsonקשיחה ותוכל להתמודד עם
סביבות תובעניות אלה".

יכולות הקישוריות לאינטרנט של המדפסת מאפשרות לצוות של Ian
להשתמש בפקודות  XMLפשוטות כדי לשנות מרחוק את הפורמט והתוכן
של הקבלה עבור כל מסעדה .המשמעות הנוספת היא שניתן ליצור תאום
הזמנות באמצעות המדפסת.

תוצאות
בכל מסעדה ושירות טייק-אווי מותקנת מדפסת שמקבלת כל העת הזמנות.
מסעדות רבות משתמשות כבר באפליקציית  App4Foodומדפסות שלהן
פועלות ללא דופי .גליל הנייר מוחלף בקלות  -פשוט מכניסים גליל חדש
לתוף וגם הממשק קל לשימוש  -ולמשתמשים לא הייתה אף בעיה בעבודה
עם המדפסת .חברת  App4Foodפועלת יחד עם  Epsonכדי להתאים את
תצוגת המדפסת כדי לעבד הזמנות בקלות ללא צורך בטבלט או סמארטפון.
במקום זאת כל מה שנדרש הוא מקלדת .USB
אפשרות זו מתאימה במיוחד לשירותי טייק-אווי קטנים יותר הרוצים
לשמור על עלויות נמוכות .אפליקציית  App4Foodמתחילה לצבור תאוצה.
 Ian Chambersמסכם" :אנחנו מקבלים תגובות נהדרות לאפליקציה
ממסעדות ומשירותי טייק-אווי .היא כוללת תכונות רבות ,מסעדות מקבלות
תשלום מהר יותר ,והיא מאפשרת דרכים חדשות להגדיל את ההכנסות,
ומסעדות יכולות לבסס את השיווק שלהן על נתוני מכירות".

"שמחנו לבחור ב Epson -כיוון שהמדפסות
שלהם קלות לשימוש ומוכרות לאנשים
העובדים בתחומי האירוח וחשבנו שלקוחות
לא יידרשו להדרכה או שיידרשו להדרכה
מינימלית".
Ian Chambers, Co-founder App4Food

הגנה על עתיד כדור הארץ
אנחנו ב Epson -מבינים את הצורך בשמירה על כדור ארץ ירוק יותר עבור הדורות הבאים.
עמידה ביעדים הסביבתיים שלך באמצעות פחות בזבוז בשיעור של עד  99%עם  WorkForce Pro RIPS
( ,)Replaceable Ink Pack Systemצריכת אנרגיה נמוכה יותר בשיעור של  96%עם מדפסות WorkForce Pro
ב
והכפלת מהירות ההדפסה בחצי מצריכת האנרגיה בעזרת סדרת WorkForce Enterprise
א

א

חיסכון בחשמל ופליטת  CO2באמצעות דגמי  ,WorkForce Pro modelsהצורכים אנרגיה בשיעור נמוך של עד 96%
א
לעומת מכונות צילום לייזר
צמצום צריכת אנרגיה באמצעות מצב חיסכון בפתרונות תצוגה אינטראקטיבית וחיי מנורה או לייזר משופרים
צמצום ההשפעה של טביעת הרגל הפחמנית באמצעות סורקים שאינם נדרשים לזמן התחממות וצמצום צריכת האנרגיה
בעזרת טכנולוגיית  ReadyScanמובנית
ראה כמה תוכל לחסוך
השתמש במחשבון שלנו וחשב את החיסכון בצריכת האנרגיה ובפליטת CO2
שניתן לקבל בסביבות קמעונאיות בעזרת מדפסת WorkForce Pro
www.epson.eu/verticals/eco-savings
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פחות CO2
לעומת לייזר
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%

96

פחות אנרגיה
3
לעומת לייזר

3.5x 94

%

פחות בזבוז
לעומת לייזר

3

טכנולוגיה ירוקה
ללא גז אוזון

מהירות
לעומת לייזר
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לקבלת מידע נוסף פנה למשרד המקומי של  Epsonאו בקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

סימנים מסחריים וסימנים מסחריים רשומים הם הקניין של  Seiko Epson Corporationאו של בעליהם בהתאמה.
מידע לגבי מוצרים כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.
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