Discproducer-serien

FØRENDE LØSNINGER
TIL UDGIVELSE
OG ARKIVERING

FREMSTILLET TIL
VIRKSOMHEDEN

FORDELENE VED
OPTISKE MEDIER
Mængden af elektroniske data vokser eksponentielt, og det gør dermed også
behovet for hurtig distribution og langtidslagring af data. Behovet for yderligere
arkivplads er blevet altafgørende af både omkostnings- og effektivitetshensyn.
Optiske mediearkiver giver virksomheder mulighed for at øge effektiviteten,
administrere data mere effektivt samt reducere lager- og
distributionsomkostninger.

Her er de 12 største fordele ved optiske medier sammenlignet
med andre lagringsmedier:
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Beskyttelse mod magnetiske
felter og støv

1
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Hurtigere læseadgang end
magnetbånd – sparer tid,
når du søger i dataene
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Nem at tilpasse med en farverig
trykt overflade
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Laveste pris pr. gigabyte på
lang sigt – der kræves ingen
overskrivning/internetadgang
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Der kræves kun meget lidt plads
til langtidslagring af medier
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Omkostningseffektiv og sikker
distribution af data op til 50 GB
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Velkendt mediestandard, der
er læsbar over hele verden
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Nem at håndtere, da medierne ikke
omfatter mekaniske dele, og alle
kender CD'er, DVD'er og BD'er

12
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Data sikret imod revidering –
det er ikke muligt at ændre
dataene efter brænding

Langtidslagring på op til 100 år
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Blu-ray™-diskdrev (BD) er
kompatible i årtier og kan stadig
læse de allerførste cd'er fra
1980'erne

Grøn lagring – Blu-ray-disk™
har en TÜV-certificering på B,
det laveste energiforbrug af
alle datalagringsteknologier

Typiske anvendelser
Inden for de seneste fem år er Epson blevet førende på markedet i
mange segmenter, hvor der er behov for, at optiske medier er til rådighed
når som helst. Over 50 % af alle hospitaler*1 i Europa, som installerer
CD/DVD-udgivere til patient-CD'er eller arkivering af patientdata, vælger
Epson på grund af vores produkters pålidelighed og brugervenlighed –
selv i barske miljøer.

Mange brancher har valgt
Discproduceren

Medicinalindustrien:
Patient-CD'er, kardiologi, røntgen,
mammografi, CT, overvågning af kirurgi

Radio- og tv-udsendelser/film:
Tv- og radioudsendelser, post- og
præproduktion, CD-service til publikum

Offentlige myndigheder:
Politiafhøringer, kriminalteknik, ejendomme,
digitalisering af papirarkiver, overvågning

Softwarehus:
Levering af software og opdateringer,
dokumentation, manualer, spil

Virksomheder:
Præsentationer, salgsfremstød, film,
PR, pressemateriale

Finansielle serviceydelser:
Kontrakter, personlige filer,
sikkerhedskopiering

Juridisk:
Digitalisering og distribution af juridiske
dokumenter, sagsakter

Duplikeringsydelser:
Alle former for kundedata fra private
og virksomheder, duplikeringsydelser

Uddannelsessektoren:
Undervisningsmateriale, instruktioner,
eksamensdata, stemmeoptagelse

Andre vertikale markeder:
Optagelse af musik, fotos, videoer,
taler, kirkeprædikener, eventvideoer,
præsentationer, koncerter, rejsevideoer,
reklamemateriale til messer

Reklamebureauer:
Fotografi- og videodata i høj opløsning,
eventfilm, animationer
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HVORFOR VÆLGE
DISCPRODUCER?
Epsons kvalitetsmærke

Vi er den eneste producent i verden, der designer og udvikler både præcisionsrobotteknologi
og avancerede udskrivningsløsninger. Derfor er vores produkter så pålidelige – de er udviklet
på baggrund af den viden og erfaring, vi har fra robotteknologien. Vores Discproducer er
et perfekt eksempel – med sit kompakte design, sin støvtætte hovedenhed og meget få
bevægelige dele fungerer den med høj præcision og fremragende pålidelighed.

Individuel eller batchproduktion

Hvis du har behov for at brænde og udskrive en enkelt disk, kan dette gøres ved blot et
tryk på en knap. Derudover fås Discproducer i flere modeller, der giver dig mulighed for
at producere op til 100 diske i en arbejdsgang, hvis du har behov for at udskrive store
mængder. De kan anvendes som printer alene eller i et netværksmiljø. Der findes
endda en sikkerhedsmodel, der kan gemme fortrolige data. Udskiftelige drev og
spildblækpatroner forlænger hele enhedens levetid, mens nye funktioner som
"læs tilbage" og "flet udskrift" giver mulighed for mere sofistikerede anvendelser ved
brug af anden generation af Discproducere.

Status for blækniveau
angivet med lysdioder

Seks separate
blækpatroner giver
lav pris pr. udskrift
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Patenteret
AcuGrip-robotarm

Støvtæt hovedenhed
garanterer uforlignelig
driftssikkerhed

Tre mediebakker
til kørsler på
op til 100

Kompakt all-in-one design

Vores Discproducer er en af de mindste
i sin klasse – med et støvbeskyttende hus,
der er mindre end 40 cm i bredden.
Det er det eneste system, der tilbyder
dig nem frontbetjening. Hvis du har behov
for at spare på pladsen, betyder dens flade
konstruktion, at du kan stable to systemer
oven på hinanden og endda anvende
øverste overflade til f.eks. medier eller
en bærbar computer.

Patenteret AcuGrip-robotarm

AcuGrip-mekanismen er specialudviklet
til vores Discproducer-serie og sikrer,
at robotarmen kun tager en tom CD,
DVD eller BD ad gangen – også selv om de
hænger sammen. Dette forøger produktets
levetid og er med til at beskytte imod
afbrydelse af ikke-overvåget produktion
pga. mekaniske stop.

Micro Piezo teknologi

Micro Piezo printhoveder er kernen i alle
Epsons inkjetprintere. Micro Piezo teknologi
sikrer ensartede, stabile blækdråber med
næsten ingen fejlprikker eller væskestøv.
Derfor leverer Discproduceren den højeste
udskriftskvalitet i sin klasse med knivskarp
tekst og levende grafik ved en opløsning
på 1440 × 1440 dpi. Og dens separate og
højtydende blækpatroner gør udskrivningen
ekstremt omkostningseffektiv.

Brancheførende service

Når du vælger Epson, får du den
service i verdensklasse, som du
forventer fra en førende producent.
Vores CoverPlus serviceprogram tilbyder
omkostningseffektive serviceløsninger,
der omfatter service på stedet, som
udvider din garantidækning i de fleste
lande i verden i flere år.

Tre bakker med 50 diske hver giver mulighed
for fuldautomatiske kørsler på op til 100.
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PRÆCIS PRODUKTION,
NØJAGTIG LAGRING
Discproduceren er den perfekte enhed til dagligdagen på kontoret, hvor den forenkler
kompileringen af optiske medier. Uanset om du vil brænde eller udskrive et par
CD'er, DVD'er eller BD'er ad gangen eller op til 100, er Epsons brugervenlige
Discproducer, der har et væld af funktioner, den rigtige løsning.

Epson PP-100

Epson PP-50

Discproduceren er lige så let at bruge som en kontorprinter og kan brænde op
til 100 CD'er eller DVD'er i en enkelt session. Afhængig af datatypen og mængden
giver det op til 30 enheder pr. time. Det er det eneste produkt i sin klasse med et
frontbetjent kontrolpanel, der gør den stabelbar, og et effektivt blæksystem med
seks enkeltfarver.

Brænd og udskriv CD'er og DVD'er i høj
kvalitet på den nemme og økonomiske
måde. Discproducer PP-50 udskriver
op til 50 diske i en arbejdsgang og er
det perfekte valg, hvis du har brug for at
producere op til 400 diske om måneden.
Den er perfekt til at distribuere information,
arkivere filer og sikkerhedskopiere data til
en overkommelig pris.

Nøglefunktioner
–	Brænd, udskriv og udgiv sikrede DVD'er og CD'er, alt sammen i en lukket enhed
–	On-demand-produktion med op til 30 medieenheder pr. time (600 MB CD-R)
–	Lav TCO med mere end 1.000 udskrevne medieenheder med et enkelt sæt blækpatroner
–	Dens Micro Piezo teknologi med seks farver giver imponerende udskriftskvalitet,
der er modstandsdygtig over for udtværing og vandafvisende på højkvalitetsmedier
–	Høj kapacitet med op til 100 medieenheder automatisk i en arbejdsgang
–	Lysdioder viser status for hver enkelt blækpatron
–	Spar værdifuld plads ved at stable to systemer oven på hinanden
–	Støvtæt hovedenhed garanterer uforlignelig driftssikkerhed

Epson PP-50BD
Discproducer PP-50BD er en
Blu-ray™-diskmodel, der producerer
høje datamængder på op til 50 BD'er,
DVD'er eller CD'er i en arbejdsgang.
Da BD'er er et billigt og alligevel pålideligt
format til langtidslagring af data, er PP-50BD
perfekt til arkivering af store filer og
sikkerhedskopiering af data på op til 2,4 TB
i en arbejdsgang. En BD-brænder af højeste
kvalitet og nøjagtighed gør PP-50BD til et
professionelt arkiveringssystem, når den
anvendes sammen med Epsons
certificerede BD-R-medier.
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"Vi er begejstrede over Discproducer PP‑100N,
da den har vist sig at kunne gøre det, der
tidligere var et mareridt af en opgave, til
noget, vi ikke længere behøver at bekymre
os om eller tænke over. Produktet har været
meget omkostningseffektivt i sammenligning
med vores tidligere maskine, og kvaliteten på
udskrifterne og den service, Epson har tilbudt,
har været fremragende."

Chris Petrie,
IT-direktør
Stephenson Harwood Law Firm

Epson PP-100II

NYHED

Denne andengenerations Discproducer bygger på
Epsons femårige succes og erfaring i udgivelsen af
DVD'er og CD'er og tilbyder nu væsentlige forbedringer
for professionelle brugere.
Nøglefunktioner
–	CD-/DVD-drevene kan nu nemt udskiftes af brugeren,
når de er brugt op
–	Superhurtig standard USB 3.0-interface understøtter
høje udgivelseshastigheder
–	Spildblækpatronen kan udskiftes, hvilket sikrer længere
levetid og reducerede serviceomkostninger
–	Automatisk søgning efter data med funktionen Læs tilbage
på en hel stabel af 50 CD'er
–	Automatisk tilpasning af udskrivning af op til 100 diske
i en arbejdsgang

Epson PP-100IIBD

NYHED

PP-100IIBD er de professionelles valg ved arkivering i store
mængder og mediedistribution efter behov på Blu-ray™-disk.
Discproduceren har BD-drev (Pioneer PR1-serien)
i arkiveringsklassen, som er de mest nøjagtige og
pålidelige på markedet.
Nøglefunktioner
–	PP-100IIBD omfatter alle de samme funktioner som PP-100II
og tilbyder endvidere fremragende nøjagtighed i brændte data
med professionelle Blu-ray™-diskdrev i arkiveringsklassen
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SIKKER
NETVÆRKSUDGIVELSE
Hvis du har behov for at brænde og udskrive meget fortrolige data over
et netværk, er vores Discproducere med netværksforbindelse
og kontrolpanel det ideelle valg.

Epson PP-100N
Discproducer PP-100N er den ideelle løsning, hvis du har behov for at brænde og
udskrive CD- og DVD-serier på et netværk. Discproducer PP-100N kan modtage
op til fem udskrivningsopgaver samtidig og udgiver dem pålideligt og bekvemt.
Ud over at have høj pålidelighed og fantastisk kvalitet til fælles med Discproducerserien, omfatter PP-100N endvidere disse fordele:
Mere effektive arbejdsgange
PP-100N's integrerede logik kan styre udskrivningsopgaver for flere forskellige brugere
samtidig og behandle dem efter hinanden. Dette reducerer dine medarbejderes ventetid
og letter belastningen på netværket, da ISO-filen oprettes på maskinen i stedet for på
brugerens pc.

Den ergonomiske skærmenhed understøtter otte
forskellige sprog.

Flere samtidige brugere
Flere brugere kan registreres på systemets software, der hedder "Total Disc Net
Administrator". Systemet kan lagre op til 80 udskrivningsopgaver på sin interne harddisk.
De seneste udskrifter kan hentes i form af en skabelon og kan gengives på et hvilket som
helst tidspunkt.
Databeskyttelse og sikkerhed
Lokale CD- og DVD-brændere kan deaktiveres på lokale arbejdsstationer.
Netværksudgiveren lader dig administrere dine værdifulde data og medier. En dørlås kan
forhindre, at døren åbnes under drift og sørger for sikret produktion. Den ergonomiske
skærmenhed understøtter otte forskellige sprog.

Ventilatorer blæser filtreret luft ind i maskinen,
hvilket afkøler den. Der er permanent overtryk
for at forhindre, at støv trænger ind.

Medieudgivelse på et netværk
Bruger starter
produktion

Bruger
opretter
opgaven

Tildeling
af medier

Server

LAN
Personlige
oplysninger

Lokale CD-/DVD-brændere
deaktiveres
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Bruger udtager
færdige medier

Epson PP-100N Security
Discproducer PP-100N Security er den ideelle løsning, hvis du regelmæssigt
har behov for at brænde meget fortrolige data til CD og DVD.
Systemet er specialudviklet til anvendelser, der kræver sikkerhed på topniveau og
beskyttelse af brændte data. Alle data krypteres, når de sendes til enheden, og dekrypteres
kun under brændingsprocessen. Den særlige software kan konfigureres til kun at tillade
diskproduktion med en leders godkendelse.
En dørlås med PIN-kode forhindrer uautoriseret
udtagning af brændte eller tomme cD- eller
DVD-medier.

Dette er perfekt til:
– den offentlige sektor: politi, militære og juridiske data
– virksomheder: økonomiske og forskningsdata
– bankvirksomhed: kunde-, konto- og transaktionsdata
– sundhedssektoren: patientdata og fakturering
– uddannelsessektoren: eksamensspørgsmål og karakterer

Dørlåsen på PP-100N og PP-100NS forhindrer
afbrydelse af driften.

Medieudgivelse i højsikkerhedsområder
Bruger starter
produktion

Leders
godkendelse

Tildeling
af medier
Server
Bruger
opretter
opgaven

LAN

Bruger indtaster
PIN-kode for at
låse op for udgiver

Personlige
oplysninger
Lokale CD-/DVD-brændere
deaktiveres

Bruger udtager
færdige medier
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EFFEKTIV UDSKRIVNING
AF STORE MÆNGDER
Discproducer PP-100AP er specialudviklet til at imødekomme krav til duplikering
i store mængder. Discproducer PP-100AP kan udskrive op til 95 diske pr.
time og er perfekt til udgivelsesydelser, store virksomheder eller musik-,
TV- og videoproducenter.

Epson PP-100AP Autoprinter
Epson PP-100AP Autoprinter leverer professionelle udskrifter på CD, DVD og BD.
PP-100AP behandler op til 95 diske pr. time og er derfor ideel til hurtig og effektiv produktion
af store mængder af professionelt designede digitale medier. Denne Autoprinter leverer
udskrifter i høj kvalitet til en overkommelig pris. Ved professionel duplikering af store
mængder af diske kan systemet skaleres til dine behov: Du kan styre op til seks
Epson PP-100AP Autoprintere fra en computer og behandle op til 570 fuldt trykte
diske (45–116 mm) pr. time.
Når spildblækpatronen udskiftes på softwarens anmodning (ca. efter hver
30.000 diske), kan PP-100AP Autoprinters levetid overgå 100.000 trykte diske.
Denne værdi er enestående på markedet for autoprintere til skrivebordet.
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Nemt udskiftelig spildblækpatron.

Total Disc Maker
Alle Discproducer-modeller omfatter den software og det værktøj, du har brug for til at brænde og
udskrive diske. Total Disc Maker omfatter diskredigering, mærkatredigering og udgivelsesfunktioner.
Det kræver kun nogle få nemme trin:

1. Vælg data:
Vælg medieformat og træk,
slip og brænd derefter.

3. Konfigurer produktion:
Softwaren fører dig igennem
indstillingen af parametre for
antal diske, brænding og
udskrivningshastigheder,
valg af input-/outputbakke
og udskrivningsopløsning.
Klik derefter på "Udgiv" for
at påbegynde produktionen.

2. Design mærkaten:
Brug dit eget design eller en
af de prædefinerede skabeloner
og billeder, der medfølger.
Visningsskærmen giver dig
mulighed for at kontrollere
kompositionen og gemme
dit arbejde, så du nemt
kan gå tilbage til det.

4. Monitorproduktion:
Epsons Total Disc Monitorsoftware holder dig opdateret
om status på vigtige funktioner
samt aktuelle og afventende
udskrivningsopgaver.

Epsons omfattende Total Disc Maker-software lader dig hurtigt kompilere dine data, oprette mærkater
og konfigurere produktionsprocessen – alt sammen i et brugervenligt program.
Derudover kan Monitor- og Setup-softwaren anvendes til at administrere flere Discproducere eller
kontrollere indstillinger. Alle dele fås på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, portugisisk,
japansk, polsk og tjekkisk.

Alle Discproducer-kasser omfatter:
– Total Disc Maker: Installeret på brugerens pc for at udgive diske
– Total Disc Monitor: Viser status for udskrivningsopgaver og enheder
– Total Disc Setup: Installeret på brugerens pc for at indstille Total Disc Maker
Total Disc Maker fås også til Mac OS-X, som understøtter PP-50, PP-100, PP-100II
og PP-100AP.
Total Disc Bridge: Kan downloades efter registrering på en dedikeret Epson server
for at implementere Discproducere i andre applikationer.

Smarte funktioner forenkler
udskrivningsprocessen, f.eks.:
– batchnummerering
– automatisk dato og klokkeslæt
– automatisk mappeudskrivning
– automatisk miniatureudskrivning
– automatisk udskrivning af store
datamængder
– 20 skabeloner til hurtigstart
– buet tekst
– udskrivning af stregkoder
– flet udskrivning (5.0 eller senere)
– læs tilbage (5.0 eller senere)
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FORBRUGSMATERIALER
OG EKSTRAUDSTYR
Du opnår de bedste udgivelsesresultater med Epsons berømte JVC/Taiyo Yuden
WaterShield-medier i kombination med et sæt blækpatroner eller et sæt på 300 medier.
Disse er de eneste medier i branchen, der har bekræftet en datapålidelighed på mere end
100 år (CD) eller 50 år (DVD) og tilbyder et blankt og vandafvisende finish i høj kvalitet på
den trykte overflade.
Til arkivering af store datamængder på Blu-ray™-diske er Panasonic BD-R det foretrukne
valg med avanceret nøjagtighed på dataene i op til 50 år.

Hovedenheder

Forbrugsstoffer

Produkt

Varekode

Varekode

PJIC1 blækpatron, Cyan

C13S020447

PP-50 med strømkabel (Storbritannien)

C11CB72021CU

PJIC2 blækpatron, Lys cyan

C13S020448

PP-50BD med strømkabel (Europa)

C11CB72321

PJIC3 blækpatron, Lys magenta

C13S020449

PP-50BD med strømkabel (Storbritannien)

C11CB72321CU

PJIC4 blækpatron, Magenta

C13S020450

PP-100II med strømkabel (Europa)

C11CD37021

PJIC5 blækpatron, Gul

C13S020451

PP-100II med strømkabel (Storbritannien)

C11CD37021CU

PJIC6 blækpatron, Sort

C13S020452

PP-100IIBD med strømkabel (Europa)

C11CD37121

PP-100IIBD med strømkabel (Storbritannien)

C11CD37121CU

PP-100 med strømkabel (Europa)

C11C672022

PP-100 med strømkabel (Storbritannien)

C11C672022CU

PP-100N med strømkabel (Europa)

C11CA31021

PP-100N med strømkabel (Storbritannien)

C11CA31021NU

PP-100N Security med strømkabel + sæt (Europa)

C11CA31021SA

PP-100N Security med strømkabel + sæt (Storbritannien)

C11CA31021SU

PP-100AP Autoprinter med strømkabel (Europa)

C11CA93021

PP-100AP Autoprinter med strømkabel (Storbritannien)

C11CA93021AU

Epson CoverPlus
Denne valgfri tillægsgaranti giver dig tre års ekstra ro i sindet
fra købsdatoen. Med Epson CoverPlus udvider og opgraderer vi
standardgarantien til også at omfatte yderligere dækning i tilfælde
af, at produktet udvikler fejl af nogen art. Den udvidede Epson
CoverPlus-dækning skal tilkøbes inden for 90 dage efter køb
af det originale produkt for at være gyldig.
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Produkt

C11CB72021

PP-50 med strømkabel (Europa)

*1Futuresource Consulting Limited 2012.

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Produkt

Varekode

Sæt JVC/TY WaterShield CD-R × 900
+ blæksæt

5115078

Sæt JVC/TY WaterShield DVD-R × 900
+ blæksæt

5115079

Medier JVC/TY WaterShield CD
(300 × CD-R)

5115076

Medie JVC WaterShield DVD
(300 × DVD-R))

5115077

Medie Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R SL 25 GB)

5129568

Medie Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R SL 50 GB)

5129569

Ekstraudstyr
Produkt

Varekode

Spildblækpatron PJMB100

C13S020476

Pioneer dvd-drev til PP-100II

C32C891002

Pioneer bd-drev til PP-100IIBD

C32C891001

