Epson perakende çözümleri

Perakendede
birlikte
çalışıyoruz

Perakende sektörü için
teknoloji çözümleri
Epson teknolojileri daha ilgi çekici, etkili müşteri hizmetleri tasarlamak ve
perakende sektörü çalışanlarını değerli ve unutulmaz müşteri deneyimleri
yaratmaları konusunda desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Esnek
çözümlerimiz sırada bekleme sürelerini azaltır, müşteri ve işletme verilerini
korur ve personel ile müşteriler arasındaki kişisel etkileşimleri etkinleştirecek
fikirleri destekleyen bilgiler üretir.

Bağlantı kurun

Geleceğe yatırım yapın

Epson teknolojisi, güvenli erişim ve gizlilik denetimlerinden,
akıllı POS (satış noktası) sistemlerine ve sezgisel cihazlara
kadar her seviyedeki satış fırsatlarını artırmaya yardımcı
olur. Kişisel bilgileri koruyan ve katılımı teşvik eden akıllı
çözümlerle, müşteriler için sürekli olarak ödüllendirici
hizmetler sunabilirsiniz.

İşletmenize, hem şimdi hem de gelecekte ölçülebilir değer
katmak için akıllıca yatırımlar yapın. Düşük toplam sahip
olma maliyetinin avantajlarından yararlanın. Daha az sayıda
sarf malzemesi ve daha az bakım gerektiren mağaza içi
yeniliklerle yatırımlarınızın geri dönüşünün devamlı olmasını
sağlayın.

–– Epson POS yazıcılarının geriye dönük uyumluluğu
sayesinde yeni donanımları mevcut BT altyapınıza
sorunsuz şekilde entegre edin

–– ColorWorks serimiz sayesinde kurum içinde veya
ihtiyaç duyulduğu anda basılan canlı ve renkli raf köşesi
etiketleriyle çarpıcı promosyonlar oluşturun

–– Epson'un yüksek hızlı dubleks tarayıcıları ile kritik verileri
koruyun, belgeleri doğrudan tercih ettiğiniz depolama
sistemine parola ile korumalı bir PDF olarak tarayın

–– Düşük işletme maliyetleri ile yüksek baskı hızları sunan ve
minimum müdahale gerektiren Epson'un WorkForce Pro
RIPS A4 ve A3 yazıcıları sayesinde daha azı ile daha hızlı
baskı alın

–– Epson'un WorkForce Pro tarayıcıları ve çok işlevli
cihazlarının sunduğu etkili belge yönetimi özelliği ile
müşterilerinize dair bilgileri toplayın; bilgileri anında
doğru departmanlara yönlendirin ve bu bilgileri müşteri
ilişkilerinizin merkezine koyun
–– Süper hızlı, çevre dostu WorkForce Enterprise serisi - inkjet
satır baskılı kafa teknolojisini kullanan renkli A3 çok işlevli
yazıcılar sayesinde yüksek performans ve düşük toplam
sahip olma maliyeti elde edin. Bunlar, 100 ppm'ye ulaşan
hızlarda mükemmel baskı kalitesi sunma kapasitesine
sahiptirler ve yüksek kapasiteli mürekkep kartuşları, lazer
cihazlara kıyasla daha az sayıda sarf malzemesinden daha
fazla sayıda baskı alma imkanı sunar

–– İşlem noktasında gerçekten hedefe yönelik promosyonlar
ve özel teklifler oluşturmayı sağlayan dört renkli kuponlarla
müşteri sadakatini arttırın
–– Epson'un içeriği yüksek çözünürlükte paylaşan
ve 1000 inç'e kadar ölçeklenebilir lazer geniş
mekan projektörleriyle hızlı ve kolay bir şekilde
güncelleyebileceğiniz çarpıcı tabelalar oluşturun
–– Epson'un hareket halindeyken çalışanlar için tasarlanmış
taşınabilir fiş yazıcıları yelpazesiyle müşterilerinize her
yerde hizmet sunun; mağaza içinde her yerde işlemleri
tamamlayın ve müşterinin yolculuğuna değer katın

Epson'a geçerek baskı maliyetlerinizden
ne kadar tasarruf edebileceğinizi keşfedin
Aşağıdaki adreste yer alan toplam sahip olma maliyeti hesap makinemizi
kullanın:
www.epson.com.tr/tco

“Bir şirket olarak Epson, iş gücünü daha verimli
ve daha üretken hale getirecek çözümler
geliştirerek olumlu bir teknolojik değişimin
sağlanmasını hedeflemektedir.”
Sn. Usui, Seiko Epson Corporation Başkanı

Sonuçları görün
Kişisel etkileşimi ve görsellerinizin etkinliğini artıran akıllı çözümlerle müşteri
memnuniyetini geliştirin, güven oluşturun ve gelirlerinizi çoğaltın. Değer katın, satış
süreçlerinizi hızlandırın ve sizi sonuca götüren daha çekici bir deneyim sağlamak
için promosyonlardan daha iyi bir şekilde yararlanın.
–– SureColor SC-T Serimiz sayesinde etkili bir izlenim bırakın; marka imajınızı
güçlendirmek ve satışlarınızı arttırmak için büyük, yüksek çözünürlüklü poster
ve görseller oluşturun.
–– Epson'un lazer geniş mekan projektörleri ile doğru yerde iletişim kurun;
müşterilerinize bilgi vermek ve ilgisini çekmek için görsellerinizi duvarlar,
zeminler ve tavanlara yerleştirin
–– Epson'un tablet POS cihazı ve taşınabilir fiş yazıcılarıyla her yerde kaliteli
hizmet sunun; çalışanlarınızı müşterilerle etkileşime girmeleri ve işlemleri
her yerde tamamlayabilmeleri için masalarının arkasından çıkarın
–– Canlı, isteğe bağlı, renkli etiketlerle çarpıcı promosyonlar oluşturun

Her müşteri için
kişiselleştirilmiş
bir hizmet

Göze çarpan tabelalar ve geniş formatlı baskılar
Çok çeşitli malzemelere yapılan, yüksek kaliteli, kurum içinde
veya ihtiyaç duyulduğu anda basılan geniş formatlı baskılar
ile hazırladığınız her promosyon dikkat çeker. SureColor
SC-T Serisi ile tabelalarınızın etkisini arttırın. Marka imajınızı
güçlendirmek ve satışlarınızı arttırmak için büyük, yüksek
çözünürlüklü poster ve görseller oluşturun.

Tablet POS baskısı
Epson'un tablet POS yazıcıları serisi, hizmetin
mağazanın herhangi bir yerinde verilmesini
sağlar. Bu kompakt TM-m30 fiş yazıcısı,
konuk ağırlama sektörü ve özel ürünlere
yönelik perakende satış yapan mağazalar gibi
tablet POS ortamları için ideal hale getirilmiştir.
Hem tablet POS hem de PC tabanlı POS
sistemleri için optimum çözümdür.
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Güvenilirliği ve hızı yüksek fiş yazdırma

Bağlantı kurmanıza yardımcı dijital tabelalar

Epson fiş yazıcıları, en talepkar perakende ortamlarına
ayak uydurmak üzere tasarlanmıştır. TM-T88VI, mobil,
web ve PC tabanlı POS'un aynı anda kullanımını
destekleyen gelişmiş özellikleriyle, yüksek baskı hızı
ve yüksek güvenilirlik sunan son derece modern bir fiş
yazıcısıdır.

Mağaza içinde ilgi çekici, dinamik ve duyarlı tabelalar
oluşturmak, müşterilerinizle bağlantı kurmanın harika
bir yoludur. Epson'un geniş mekan projektörleri, görsel
mağazacılığı hayata geçirmeye yardımcı olur ve son derece
güvenilir ve çok yönlüdür - duvarlar, tavanlar, zeminler üzerinde
ve kapalı alanlarda projeksiyon yapmanıza olanak tanır.

Veri yakalama ve koruma

Yüksek hacimli baskıları hızlı bir şekilde alın

Epson'un şimdiye kadarki en akıllı profesyonel
tarayıcısı olan WorkForce DS-780N, belge
paylaşımını ve güvenliğini sağlamayı kolaylaştırmak
için dahili ağ özelliğine ve interaktif kağıt besleme
dokunmatik ekranına sahip bir modeldir.

Opsiyonel sonlandırıcılı, güvenilir ve çevre dostu
renkli bir A3 MFP olan WorkForce Enterprise
ile 100 ppm'ye ulaşan süper yüksek hızlarda
yüksek kaliteli belge baskıları alın.
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Mağaza içinde ve hareket halinde profesyonel etiketler

Uzun ömürlü kaliteli etiketler

Epson'un hafif, taşınabilir etiket üreticileri yelpazesiyle, tüm
masaüstü ve mobil etiketleme gereksinimlerini karşılamak
kolaydır. Her yerde kolay, çok yönlü, ekonomik bir çalışma
için tasarlanan Epson etiket üreticileri, hediye paketleri için
saten şerit gibi esnek bant seçenekleri de içerir.

Epson'un ColorWorks C7500 etiket yazıcıları,
kurum içinde ve ihtiyaç anında, yüksek kaliteli
etiketler üretmeyi sağlar. Depolarda stok
yönetimini kolaylaştırmak adına baskı kutusu
etiketleri ve raf etiketleri oluşturmak için idealdir.
Ürünlerin hepsinde tüm özellikler bulunmaz.
Ürünlerin tümü her ülkede bulunmayabilir; lütfen yerel Epson temsilcinize başvurunuz.

Perakendeciliğin
geleceğine yön verin
Mağaza içini ve çevrimiçini birleştirin
Çevrimiçi ziyaretçileriniz mağazanızın ziyaretçileri ile
tamamen aynı şeyi görse nasıl olur? Mağazada çalışan
personelinizi bir çift Epson Moverio akıllı gözlük ile donatın
ve gördüklerini çevrimiçi müşterilere iletmelerini sağlayın,
ayrıca satışa rehberlik etmesi için bir ses bağlantısı kullanın.
Bir müzik mağazası zinciri, enstrümanların demo gösterimi
için GoInStore çözümünü kullanıyor ve lüks segmentte yer
alan bir araba satıcısı, bu çözümü rehberli turlar yapmak
için kullanıyor. Uygulama ne olursa olsun, gerçekten
kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunun.
İşinizi büyütmenin yeni yolları
Epson teknolojisi, perakende işinizi büyütmek için heyecan
verici yeni yollardan yararlanmanıza yardımcı olabilir.
Eski ve mobil POS sistemleri arasında bağlantı kurarak yeni
hizmetlerden faydalanmanıza, gerçekten çok kanallı bir teklif
oluşturmanıza yardımcı olabilir ve desteklenmiş satışların
avantajlarından yararlanmanızı sağlayabiliriz. Kolay entegre
edilen çözümleri kullanarak bu yeni hizmetler için modern
tüketici beklentilerini aşın ve mevcut yatırımlarınızı geriye
dönük uyumluluk sayesinde ve birleştirilmiş elektronik
satış noktası (ePOS) ve yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar)
ile koruyun.
Alışveriş deneyimini zenginleştirin
Kablosuz bir tablet ve taşınabilir fiş yazıcısı ile ödeme
kuyruklarını azaltın. Stok kontrolü, teklifler ve görsellerle
ilgili akıllıca kararlar almak için gerçek zamanlı analizleri
kullanın. Görüntü grafikleri alışveriş ettiğimiz, çalıştığımız
ve yaşadığımız yerleri değiştiriyor. Tabelalar, POS, afişler,
posterler, görseller, grafikler ve taşıt kaplamaları oluşturmak
için, panoramik ve portre projeksiyonlu tabelalar dahil,
ihtiyacınız olan teknolojiyi sağlıyoruz. Epson çözümleri,
mağazanız için anında elle tutulur avantajlar sağlar.

%56

Satın alma kararlarının
%56'sının, 2025
itibariyle mağazalarda
verileceği öngörülüyor

Daha fazla
perakende
çözümünü keşfedin

Perakende sektörüne
özel ücretsiz haber
bültenimizi indirin

www.epson.com.tr/retail
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Örnek olay incelemesi

Epson'dan akıllı baskı
Kurumun kurucu ortağı Ian Chambers, App4Food'un
restoranlar ve paket servisler için mobil uygulamalar
tasarladığını açıklıyor:
“İnsanlar, mobil uygulamaların yalnızca büyük işletmeler için
geçerli olduğunu düşünüyor; Android ve iOS mağazaları
aracılığıyla uygulama onayı almak uzun sürdüğünden maliyetli
olabiliyorlar. Biz ise bu durumu değiştirmek için buradayız.”
Kullanıcılar App4Food ile çevrimiçi olarak bir restoranda masa
ayırtabilir veya mobil olduğunda menülere bakabilir, paket
servis için sipariş verebilir ve gerçek zamanlı olarak onay alabilir.
Restoranlar, ayrıca bu uygulamayı, e-posta veya SMS tanıtımları
yoluyla pazarlama amaçları için kullanabilir ve müşterilere
sadakat indirimleri sunabilirler. Temel uygulama onaylanmış
olduğundan, uygulama mağazaları, özelleştirilmiş uygulamaların
her birini hızlı bir şekilde doğruluyor. Uygulama, restoranlara
başka bir kilit nedenden ötürü de hitap ediyor: “Bizimle,” diyor Ian
Chambers, “işletmeler genellikle 48 saat içinde ödemelerini alıyor
ve verilerin sahipliği de onlarda kalıyor. Bu sayede müşterilerin
neyi ne zaman satın aldıklarını izleyebiliyor ve teklifleri bu bilgilere
göre özelleştirerek bu teklifleri kendileri gönderebiliyorlar. Bir
dizi restoran bize her bir yiyecek siparişini yemek fişine ekleyip
ekleyemeyeceğimizi soruyor; böylece bu fiş yazdırılarak mutfağa
teslim edilebilir. Bizler de doğru baskı çözümünün ne olacağını
araştırmaya karar verdik.”

Yazıcının internet bağlantı yetenekleri, Ian'ın ekibinin her bir
restoran için fişin biçimini ve içeriğini uzaktan değiştirmeye
yarayan basit XML komutlarını kullanmasına izin verir.
Bu, yazıcının siparişleri koordine edebileceği anlamına da gelir.

Sonuç
Her restoranda ve paket servisi yapan yerde, siparişleri sürekli
sorgulayan bir yazıcı bulunur. Birçok restoran halihazırda
App4Food uygulamasını kullanıyor ve yazıcıları hatasız bir
şekilde çalışıyor. Ayrıca, yazar kasa rulosunun bir silindire
basitçe bırakılarak değiştirilmesi ve kullanımı kolay bir arayüz
sayesinde, yazıcıların işlevi konusunda hiçbir sorun yaşanmamıştır.
App4Food, yazıcı ekranını bir tablet veya akıllı telefon kullanmadan
siparişleri işlemeye yarayacak şekilde özelleştirmek konusunda
da Epson ile birlikte çalışıyor. Bunun yerine, bir USB klavyeye bu
ihtiyaca cevap verecektir.
Bu seçenek, maliyetlerini düşürmek isteyen paket servis yapan
küçük yerlere hitap edecektir. App4Food, mesafe katetmeye
başladı bile. Ian Chambers sözlerini şu şekilde sonlandırıyor:
“Restoranlar ve paket servis yapan yerler, bu uygulamaya
büyük bir ilgi gösteriyor. Bu uygulamanın çok sayıda özelliği var,
restoranlar daha hızlı ödeme alıyor, geliri arttırmanın yeni yollarını
ortaya çıkartıyor ve restoranlar pazarlama stratejilerinde satış
verilerini temel alabiliyor.”

En iyi seçenek
Bu yazıcı, App4Food'un sunduğu ürünün önemli bir parçası
olacaktır. “Yemek siparişlerini çıkarmak için fişi biçimlendirmemize
izin verecek özgürlüğe sahip, en az 80 mm genişliğinde ruloya
sahip bir yazıcımız olsun istedik. Aynı zamanda, siparişleri sürekli
izleyebilmek için internete bağlanabilen akıllı bir yazıcı olsun
istedik. Kullanımı kolay yazıcıları olan ve ağırlama sektöründe
çalışan kişilerin aşina oldukları Epson markasında karar kılmış
olmaktan ötürü memnunuz, bu sayede müşterilerin çok az
eğitime ihtiyaç duyacaklarını hatta hiç eğitim almalarının
gerekmeyebileceğini düşündük. Ayrıca, mutfaklar ve restoranlar
hassas teknolojiler için ideal yerler değildir, ancak Epson'un bu kiti
oldukça sağlam ve bu zorlu ortamlarla baş edebilecek nitelikte.”

“Kullanımı kolay yazıcıları olan ve ağırlama
sektöründe çalışan kişilerin aşina oldukları
Epson markasında karar kılmış olmaktan
ötürü memnunuz, bu sayede müşterilerin
çok az eğitime ihtiyaç duyacaklarını hatta
hiç eğitim almalarının gerekmeyebileceğini
düşündük.”
Ian Chambers, App4Food Kurucu Ortağı

Gezegenimizin geleceğini koruyun
Epson bünyesinde bizler, gelecek nesiller için daha yeşil bir gezegeni desteklemenin önemini anlıyoruz.
WorkForce Pro RIPS ile %99'a kadar daha az atık üreterek çevresel hedeflerinize ulaşıni,
(Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi), WorkForce Pro yazıcılarla %96'ya kadar daha az enerji
kullanıni ve WorkForce Enterprise serisiyle güç tüketimini yarıya düşürürken baskı hızınızı ikiye katlayınii
Lazerlere ve lazer fotokopi makinelerine göre %96'ya kadar daha az enerji tüketen2
WorkForce Pro modelleriyle elektrik ve CO2 tasarrufu sağlayıni
İnteraktif ekran çözümlerinizdeki ekonomi moduyla güç tüketimini azaltın ve lamba veya lazer
ömrünü arttırın
Isınma süresi olmayan tarayıcılar kullanarak karbon ayak izinizi düşürün ve dahili ReadyScan
teknolojisiyle güç kullanımını azaltın
Nelerden tasarruf edebileceğinizi görün
Hesap makinemizle2 perakende sektörü ortamınızda bir WorkForce Pro
yazıcının sağlayabileceği elektrik ve CO tasarruflarını hesaplayın
www.epson.com.tr/dikey/eko-tasarruf
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Yeşil teknoloji
Ozon gazı üretmez

Seçilmiş rakip makinelere kıyasla Şubat 2017'ye kadar iki ay boyunca Epson tarafından BLI'ye test ettirilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/inkjetsaving
adresini ziyaret edin
Genel olarak 45-55ppm lazer yazıcılar 1500W kullanırken, WorkForce Enterprise 180W – 320W gibi düşük bir güç tüketimine sahiptir ve 100 ppm'ye kadar baskı
yapar. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin
Hammadde çıkarılması ve işlenmesi ile malzeme imalatı baz alınmıştır. Epson metodolojisi ile test edilmiştir: 1. Hesaplamada küresel ısınmanın çevresel yükü olarak
yalnızca CO2 emisyonu baz alınmıştır. 2. Hesaplamanın sonuçları öz beyana dayalıdır. (Üçüncü taraf onayı alınmamıştır). 3. JEMAI veritabanında “LCA Pro” olarak
yayınlanan CO2 (kg-CO2/birim) katsayısı kullanılmıştır
500 lümen ve üzeri projektörlerde en büyük pazar payı. (Futuresource Consulting Limited tarafından düzenlenen anket, 2001 - 2016 yılları arasındaki süreyi kapsar)

Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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