Discproducer-reeks

TOONAANGEVENDE
OPLOSSINGEN VOOR
PUBLICATIES EN ARCHIVERING

ENGINEERED
FOR BUSINESS

VOORDELEN VAN
OPTISCHE MEDIA
De groei van elektronische gegevens breidt zich exponentieel uit. En daarmee
gaat een noodzaak voor snelle distributie en langetermijnopslag gepaard.
De behoefte aan aanvullende archiveringsruimte is nu cruciaal, zowel
voor wat kosten betreft als om efficiëntieredenen. Met optische
media-archieven kunnen bedrijven hun efficiëntie vergroten,
gegevens effectiever beheren en opslag- en
distributiekosten reduceren.

Neem hieronder een kijkje bij de 12 beste voordelen van optische
media ten opzichte van andere opslagmedia:
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Bestand tegen magnetische
velden en stof

1
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Snellere leestoegang dan bij
magnetische banden – bespaart
tijd bij het opzoeken van gegevens
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Gemakkelijk te personaliseren met
een kleurrijk bedrukt oppervlak
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Laagste langetermijnkosten per
gigabyte – herschrijven/online
toegang niet nodig
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Voor de langetermijnopslag
van media is slechts weinig
ruimte nodig
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Kostenbesparende en beveiligde
distributie van gegevens tot 50 GB

4

Bekende mediastandaard die
over de hele wereld leesbaar is
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Tegen herziening beveiligde
gegevens – na branden kunnen
de gegevens niet meer worden
bewerkt
Langetermijnopslag tot 100 jaar

Gemakkelijk te hanteren want de
media bevatten geen mechanische
delen en iedereen is bekend met
cd’s, dvd’s en BD’s
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Geschiktheid van tientallen jaren:
Blu-ray disc™-schijven (BD)
kunnen nu nóg de allereerste
cd’s uit de jaren ’80 lezen

Groene opslag – de Blu-ray disc™
heeft een TÜV-certificering van B,
het laagste energieverbruik van alle
gegevensopslagtechnologieën

Veelvoorkomend gebruik
In de afgelopen 5 jaar is Epson uitgegroeid tot marktleider in vele
segmenten waarin op aanvraag optische media nodig zijn. Meer dan
50 procent van alle ziekenhuizen*1 in Europa die cd/dvd-producers
voor patiënt-cd’s of archivering van patiëntengegevens installeren,
selecteren Epson omwille van haar betrouwbaarheid en gebruiksgemak,
zelfs in zware omgevingen.

Vele industriesectoren hebben
voor de Discproducer gekozen

Medisch:
Patiënt-cd, cardiologie, röntgen,
mammografie, CT, operatiebewaking

Radio-/televisieuitzendingen/film:
TV- en radioshows, pre-/postproductie,
cd-service voor het publiek

Overheid:
Politie-interviews, forensische
wetenschappen, onroerend goed,
het digitaliseren van papieren
archieven, bewaking

Softwarehuizen:
Leveren van software en updates,
documentatie, handleidingen, games

Zakelijke accounts:
Presentaties, promoties, films,
PR, perspakketten
Juridisch:
Digitaliseren en distribueren van juridische
documenten, gerechtelijke bestanden
Onderwijs:
Onderwijsmateriaal, instructies,
examenvragen, spraakopnames

Financiële diensten:
Contracten, persoonlijke bestanden,
back-up
Kopieerdiensten:
Particuliere/zakelijke klantengegevens,
kopieerdienst
Overige verticale markten:
Opnemen van muziek, foto’s, video’s,
toespraken, kerkpreken, evenementvideo’s,
presentaties, concerten, reisvideo’s,
hand-outs bij handelsbeurzen

Creatieve bureaus:
Foto’s en videogegevens in hoge resolutie,
evenementfilms, animaties
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WAAROM KIEZEN VOOR
DISCPRODUCER?
De Epson-kwaliteitsstempel

Wij zijn de enige fabrikant ter wereld die zowel precisierobotica als geavanceerde
afdrukoplossingen heeft ontwikkeld. Daarom zijn onze producten zo betrouwbaar. Ze
zijn gebaseerd op het kennis- en ervaringsplatform dat in robot-omgevingen is verkregen.
Onze Discproducer is hiervan een perfect voorbeeld. Dit product levert dankzij het compacte
ontwerp, de stofbestendige behuizing en de minimaal bewegende delen precisieprestaties
en uitstekende betrouwbaarheid.

Individuele of batchproductie

Als u een individuele schijf moet branden en bedrukken, kunt u dit met een vlotte
druk op een knop bewerkstelligen. En daarbij komt dat als u batches wilt bedrukken,
de Discproducer beschikbaar is in verscheidene modellen, die in één werkcyclus tot
100 schijven kunnen produceren. Ze kunnen worden gebruikt om alleen af te drukken
of in een netwerkomgeving. Er is zelfs een beveiligingsmodel beschikbaar, waarop
vertrouwelijke gegevens kunnen worden opgeslagen. Vervangbare schijven en
onderhoudscassettes breiden de levensduur van de hele unit uit, terwijl nieuwe
functies zoals ‘teruglezen’ en ‘afdruktaken samenvoegen’ zorgen dat de tweede
generatie Discproducers nóg modernere toepassingen heeft.

Status van het inktniveau
aangegeven door LED’s

Zes afzonderlijke
inktpatronen voor lage
kosten per afdruk
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Gepatenteerde
AcuGrip-robotarm

Stofbestendige behuizing
voor buitengewone
betrouwbaarheid

Drie medialaden
voor oplagen tot
100 stuks

Compact, alles-in-één ontwerp

Onze Discproducer is een van de kleinste in
zijn klasse met een stofbestendige behuizing
die minder dan 40 cm breed is. Het is het
enige systeem dat u het gemak van
complete bediening vanaf de voorkant
biedt. Als u ruimte wilt besparen, betekent
de platte samenstelling dat u twee systemen
op elkaar kunt stapelen en de bovenkant
zelfs als opslaggebied kunt gebruiken.
Ideaal voor media of een laptop.

Gepatenteerde
AcuGrip-robotarm

Het AcuGrip-mechanisme, dat speciaal
voor onze Discproducer-reeks is ontwikkeld,
zorgt dat de robotarm slechts één blanco
cd, dvd of BD vastpakt, zelfs als er twee aan
elkaar kleven. Dit verhoogt de levensduur
van het product en helpt zorgen dat
productieoplagen die zonder toezicht
worden uitgevoerd, niet onverwacht
door mechanische blokkeringen
worden onderbroken.

Micro Piezo-technologie

Micro Piezo-afdrukkoppen vormen
de basis van elke Epson-inkjetprinter.
De Micro Piezo-technologie garandeert
gelijkmatige, stabiele inktdruppels met
vrijwel geen overloop of verstuiving.
Daarom levert de Discproducer de hoogste
afdrukkwaliteit in zijn klasse voor heldere
tekst en levendige grafische afbeeldingen
met een resolutie tot 1440 × 1440 dpi.
De onafhankelijke, extra grote inktpatronen
zorgen daarnaast dat er uitzonderlijk
kosteneffectief wordt afgedrukt.

Toonaangevende service

Wanneer u voor Epson kiest,
krijgt u de service van wereldklasse
die u van een toonaangevende
leverancier kunt verwachten. Ons
CoverPlus‑serviceprogramma biedt
kosteneffectieve serviceopties, inclusief
service ter plaatse als aanvulling op uw
oorspronkelijke garantiedekking in de
meeste landen wereldwijd en gedurende
meerdere jaren.

Drie laden met 50 schijven per lade zorgen dat uw
volledige automatische productie oploopt tot 100.
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PRECISIEPRODUCTIE,
NAUWKEURIGE OPSLAG
De Discproducer is het ideale apparaat voor dagelijks kantoorgebruik ter
vereenvoudiging van de compilatie van optische media. Of u nu een paar
cd’s, dvd’s of BD’s tegelijkertijd moet branden en bedrukken, of als het
gaat om 100 tegelijk, de gebruiksvriendelijke Discproducer van
Epson boordevol functionaliteiten biedt het antwoord.

Epson PP-100

Epson PP-50

De Discproducer, die net zo gemakkelijk in het gebruik is als een kantoorprinter,
levert in één sessie tot 100 volledig gebrande cd’s en dvd’s af. Afhankelijk van het
gegevenstype en het volume, komt dat neer op 30 eenheden per uur. Dit is het
enige product in zijn klasse met bediening aan de voorkant, zodat het stapelbaar
is, en dat tevens een efficiënt enkelvoudig inktsysteem met 6 kleuren biedt.

Brand en bedruk op gemakkelijke en
efficiënte manier hoogwaardige cd’s en
dvd’s. De Discproducer PP-50 publiceert
op betrouwbare wijze tot 50 schijven in één
batch en is de ideale keuze als u maximaal
400 schijven per maand wilt produceren.
Dit product is ideaal voor het distribueren
van informatie, het archiveren van bestanden
en het maken van back-upgegevens
tegen een betaalbare prijs.

Belangrijkste kenmerken
–	Beveiligde dvd’s en cd’s in één gesloten doos branden, bedrukken en publiceren
–	Productie op aanvraag met een publicatie van maximaal 30 media per uur (600MB CD-R)
–	Lage totale bedrijfskosten met meer dan 1000 bedrukte media per inktpatroon
–	De Micro Piezo-technologie met 6 kleuren levert uitstekende vlek- en waterbestendige
afdrukkwaliteit op hoogwaardige media
–	Hoge capaciteit met een automatische productie van maximaal 100 media in één batch
–	LED’s tonen het statusniveau van elke afzonderlijke inktpatroon
–	Ruimtebesparing door twee systemen op elkaar te stapelen
–	Stofbestendige behuizing voor buitengewone betrouwbaarheid

Epson PP-50BD
De Discproducer PP-50BD is het Blu-ray
disc™-model dat in één batch hoge
gegevensvolumes tot 50 BD’s, dvd’s
of cd’s produceert. Aangezien BD’s een
goedkope, doch betrouwbare indeling voor
langetermijnopslag vormen, is de PP-50BD
ideaal voor het archiveren van grote
bestanden en het in één batch maken van
een back-up tot 2,4 TB. Een BD-recorder
met de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid
maakt van de PP-50BD in samenspraak met
door Epson gecertificeerde BD-R-media een
professioneel archiveringssysteem.
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“We zijn zeer tevreden met de Discproducer
PP-100N, aangezien deze een taak die ons
voorheen nachtmerries bezorgde, heeft omgezet
in iets waar we niet meer continu bij stil hoeven
te staan. Het product is zeer kosteneffectief
in verhouding tot onze vorige machine en de
kwaliteit van de afdrukken en service die
Epson ons heeft geboden, is uitstekend.”

Chris Petrie,
IT-directeur
Advocatenkantoor Stephenson Harwood

Epson PP-100II

NIEUW

Deze tweede generatie Discproducer, die voortborduurt op 5
jaar succes en ervaring van Epson in de publicatie van dvd’s
en cd’s, is ontwikkeld met enkele belangrijke verbeteringen
voor professionele gebruikers.
Belangrijkste kenmerken
–	De cd/dvd-schijven kunnen nu na het bereiken van hun
levensduur, gemakkelijk door de gebruiker worden verwisseld
–	Supersnelle standaard USB 3.0-interface ondersteunt hoge
publicatiesnelheden
–	De onderhoudscassette kan worden vervangen, zodat voor
een langere levensduur en gereduceerde onderhoudskosten
wordt gezorgd
–	Automatisch in een volledige stapel van 50 cd’s zoeken
naar gegevens met behulp van de terugleesfunctie
–	Afdrukken zelfs bij een batch met maximaal 100 schijven,
automatisch individualiseren of personaliseren

Epson PP-100IIBD

NIEUW

De PP-100IIBD is de professionele keuze voor archivering in
hoge volumes en Blu-ray disc™-mediadistributie op aanvraag.
De BD-schijven met archiveringsclassificatie van de
Discproducer (Pioneer PR1-serie) zijn de nauwkeurigste
en betrouwbaarste schijven op de markt.
Belangrijkste kenmerken
–	Naast alle kenmerken van de PP-100II biedt het PP-100IIBDmodel ook uitstekende nauwkeurigheid van gebrande gegevens
en professionele Blu-ray disc™-schijven met archiefclassificatie
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BEVEILIGDE
NETWERKPUBLICATIES
Als u uiterst vertrouwelijke gegevens over een netwerk moet branden en
afdrukken, vormen onze Discproducers met netwerkverbinding en
bedieningspaneel de ideale keuze.

Epson PP-100N
De Discproducer PP-100N vormt de ideale oplossing als u cd- en dvd-series in
een netwerk wilt branden en afdrukken. Hij ontvangt tot vijf taken tegelijkertijd en
publiceert ze op eenvoudige en betrouwbare wijze. Naast het delen van de
hoge betrouwbaarheid en buitengewone kwaliteit van de producten in het
Discproducer-assortiment heeft de PP-100N nog meer voordelen:
Effectievere werkstroom
De geïntegreerde logica van de PP-100N beheert de opdrachten van meerdere gebruikers
tegelijkertijd en verwerkt ze dan een voor een. Dit reduceert wachttijd voor werknemers en
haalt een aanzienlijke belasting van het netwerk, aangezien het ISO-bestand op het apparaat
wordt gecreëerd, en niet op de pc van de gebruiker.

Het ergonomische scherm ondersteunt acht
verschillende talen.

Meer gelijktijdige gebruikers
Er kunnen verscheidene gebruikers op de ‘Total Disc Net Administrator’-software van het
systeem worden geregistreerd. Het systeem bewaart tot 80 opdrachten op de interne harde
schijf. De recentste opdrachten kunnen worden opgehaald in de vorm van een sjabloon en
te allen tijde worden gereproduceerd.
Gegevensbescherming en beveiliging
Schakel de plaatselijke cd- en dvd-branders op lokale werkstations uit. Met de
netwerkpublisher regelt u waardevolle gegevens en media. Een deurvergrendeling
voorkomt dat de deur tijdens de werking open gaat en zorgt voor veilige productie.
Het ergonomische scherm ondersteunt acht verschillende talen.

Ventilatoren blazen gefilterde lucht in het
hoofddeel van het apparaat, dat hierdoor afkoelt.
Er is een permanente bovendruk, zodat er geen
stof binnen kan komen.

Mediapublicaties in een netwerk
Gebruiker start
productie

Gebruiker
lanceert de
opdracht

Toewijzing van
de media

Server

LAN
Persoonlijke
gegevens

Schakel lokale
cd-/dvd-branders uit
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Gebruiker haalt de
voltooide media eruit

Epson PP-100N Security
De Discproducer PP-100N Security vormt de ideale oplossing als u regelmatig zeer
vertrouwelijke gegevens naar cd en dvd moet branden.
Het systeem is speciaal ontworpen voor toepassingen waarvoor beveiliging op topniveau
en bescherming van gebrande gegevens nodig is. Alle gegevens worden bij verzending
naar de unit gecodeerd en ze worden pas tijdens het branden gedecodeerd. De speciale
software kan zodanig worden geconfigureerd dat er pas schijven worden geproduceerd
als een manager hiertoe goedkeuring heeft gegeven.
Dit is ideaal voor:
– Openbare sector: politie-, leger- en gerechtelijke gegevens
– Zakelijk: financiële en onderzoeksgegevens
– Bankwezen: klanten-, rekening- en transactiegegevens
– Gezondheidszorg: gegevens over patiënten en facturering
– Onderwijs: examenvragen en -resultaten

Een met een pin beschermde deurvergrendeling
voorkomt ongeoorloofde verwijdering van
gebrande of blanco cd- en dvd-media.

De deurvergrendeling van de PP-100N
en PP-100NS voorkomt onderbreking
van de opdrachten.

Mediapublicaties in zeer hoog beveiligde gebieden
Gebruiker start
productie

Autorisatie door
manager

Toewijzing van
de media
Server
Gebruiker
lanceert de
opdracht

LAN

Gebruiker voert
PIN-identiﬁcatie
in om de publisher
te ontgrendelen

Persoonlijke
gegevens
Schakel lokale
cd-/dvd-branders uit

Gebruiker haalt de
voltooide media eruit
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EFFICIËNT AFDRUKKEN
VAN GROTE BATCHES
De Discproducer PP-100AP is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de
vereisten van duplicering in hoge volumes. Hij drukt tot 95 schijven per
uur af en is ideaal voor publicatiediensten, grote ondernemingen of
muziek-, tv- en videoproducenten.

Epson PP-100AP Autoprinter
De Epson PP-100AP Autoprinter maakt professionele afdrukken op cd’s,
dvd’s en BD’s.
De PP-100AP kan tot 95 schijven per uur verwerken en is dus ideaal voor snelle
en efficiënte productie in grote batches van professioneel ontworpen digitale media.
Deze Autoprinter biedt hoogwaardige afdrukken en houdt tegelijkertijd de kosten laag.
Bij het professioneel dupliceren van schijven in hoge volumes, kan het systeem zodanig
worden geschaald dat aan uw vereisten wordt voldaan. U kunt maximaal zes
Epson PP-100AP Autoprinters vanaf één computer bedienen en tot 570 volledig
bedrukte schijven (45 mm–116 mm) per uur verwerken.
Wanneer naar aanleiding van een verzoek door de software (ongeveer om de 30.000
schijven) de onderhoudscassette wordt vervangen, kan de levensduur van de PP-100AP
Autoprinter 100.000 bedrukte schijven overschrijden. Deze waarde is fantastisch in de markt
van desktopautoprinters.
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Eenvoudig te vervangen onderhoudscassette.

Total Disc Maker
Alle Discproducer-modellen worden geleverd met de software en tools die u nodig hebt om schijven te
branden en te bedrukken. Total Disc Maker bestaat onder meer uit schijfbewerking, labelbewerking en
publicatiefuncties. Er zijn slechts enkele gemakkelijk te volgen stappen nodig:

1. Gegevens selecteren:
Kies eenvoudig de media,
waarna u kunt slepen,
neerzetten en branden.

3. Productie configureren:
De software begeleidt u door
het proces voor het opzetten
van parameters voor het
aantal schijven, de brand- en
afdruksnelheden, de selectie
van de invoer- en uitvoerlade
en de afdrukresolutie. Klik dan
op ‘Publiceren’ om met de
productie te starten.

2. Het label ontwerpen:
Gebruik uw eigen ontwerp
of een van de vooraf
gedefinieerde meegeleverde
sjablonen of afbeeldingen.
In het voorbeeldscherm kunt
u uw compositie bekijken en
uw werk opslaan om het later
gemakkelijk te kunnen ophalen.

4. Productie bijhouden:
Met de Total Disc Monitorsoftware van Epson blijft
u op de hoogte van de status
van belangrijke functies, evenals
eventuele huidige opdrachten
en opdrachten in de wachtrij.

Met de Total Disc Maker-software van Epson kunt u in één gebruiksvriendelijke toepassing gemakkelijk
uw gegevens compileren, labels creëren en het productieproces in gang zetten.
Daarnaast kan de Monitor en Setup-software worden gebruikt voor het beheren van meerdere
Discproducers of het controleren van instellingen. Alle onderdelen zijn beschikbaar in het Engels,
Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Japans, Pools en Tsjechisch.

Elke doos met de Discproducer bevat:
– Total Disc Maker: geïnstalleerd op de pc van de gebruiker voor het publiceren van schijven
– Total Disc Monitor: geeft de status van taken en apparaten weer
– Total Disc Setup: geïnstalleerd op de pc van de gebruiker voor het configureren
van de Total Disc Maker-instellingen
Total Disc Maker is tevens beschikbaar voor Mac OS-X, met ondersteuning voor de PP-50,
PP-100, PP-100II en de PP-100AP.
Total Disc Bridge: voor het implementeren van Discproducers in andere toepassingen;
kan na registratie op een speciale Epson-server worden gedownload.

Enkele slimme kenmerken
vereenvoudigen het afdrukproces.
Dit zijn bijvoorbeeld:
– Batchnummering
– Automatische datum en tijd
– Automatisch afdrukken van
mappenstructuur
– Automatisch afdrukken van miniaturen
– Automatisch afdrukken van
gegevensvolumes
– 20 sjablonen, zodat u snel aan
de slag kunt
– Cursieve tekst
– Afdrukken van streepjescodes
– Afdruktaken samenvoegen (5.0 of later)
– Teruglezen (5.0 of later)
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VERBRUIKSMATERIALEN
EN OPTIES
Voor de beste publicatieresultaten biedt Epson de beroemde JVC/Taiyo Yuden WaterShieldmedia samen met een set inktpatronen of als set met 300 media. Dit zijn de enige media
in de sector met een bevestigde gegevensbetrouwbaarheid van meer dan 100 jaar (cd)
of 50 jaar (dvd), evenals de hoogwaardige en waterbestendige afwerking van het
bedrukte oppervlak.
Voor de archivering van hoge gegevensvolumes op Blu-ray discs™, wordt de voorkeur
gegeven aan Panasonic BD-R met 50 jaar toonaangevende nauwkeurigheid van gegevens.

Hoofdeenheden

Verbruiksmaterialen

Product

Productcode

Productcode

PJIC1 inktpatroon, cyaan

C13S020447

PP-50 met Brits netsnoer

C11CB72021CU

PJIC2 inktpatroon, lichtcyaan

C13S020448

PP-50BD met Europees netsnoer

C11CB72321

PJIC3 inktpatroon, lichtmagenta

C13S020449

PP-50BD met Brits netsnoer

C11CB72321CU

PJIC4 inktpatroon, magenta

C13S020450

PP-100II met Europees netsnoer

C11CD37021

PJIC5 inktpatroon, geel

C13S020451

PP-100II met Brits netsnoer

C11CD37021CU

PJIC6 inktpatroon, zwart

C13S020452

PP-100IIBD met Europees netsnoer

C11CD37121

PP-100IIBD met Brits netsnoer

C11CD37121CU

PP-100 met Europees netsnoer

C11C672022

PP-100 met Brits netsnoer

C11C672022CU

PP-100N met Europees netsnoer

C11CA31021

PP-100N met Brits netsnoer

C11CA31021NU

PP-100N Security met Europees netsnoer + pakket

C11CA31021SA

PP-100N Security met Brits netsnoer + pakket

C11CA31021SU

PP-100AP Autoprinter met Europees netsnoer

C11CA93021

PP-100AP Autoprinter met Brits netsnoer

C11CA93021AU

Epson CoverPlus
Deze optionele extra garantie biedt u drie jaar gemoedsrust vanaf
de aankoopdatum. Epson CoverPlus biedt de optie tot verlenging
en upgrade van de standaardgarantie r extra dekking in het
(onwaarschijnlijke) geval dat het product een gebrek vertoont.
De uitgebreide garantiepakketten van Epson CoverPlus moeten
worden aangeschaft binnen 90 dagen vanaf de aankoopdatum van
het oorspronkelijke product waarop de garantie van toepassing is.

DiscProducer_Brochure_1NL_03/13

Product

C11CB72021

PP-50 met Europees netsnoer

Product

5115078

Pakket JVC/TY WaterShield DVD-R × 900
+ inktset

5115079

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

5115076

Media JVC WaterShield DVD
(300 × DVD-R)

5115077

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

5129568

Media Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R DL 50GB)

5129569

Opties
Product

Productcode

Onderhoudscassette PJMB100

C13S020476

Pioneer DVD-schijf voor PP-100II

C32C891002

Pioneer BD-schijf voor PP-100IIBD

C32C891001

*1Futuresource Consulting Limited 2012.

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Productcode

Pakket JVC/TY WaterShield CD-R × 900
+ inktset

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
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.

