التكاليف الخفية
لطباعة مستندات األعمال
إنتاجية مفقودة بقيمة  24مليار يورو
 7مليارات
يورو

إنتاجية مفقودة بقيمة  7مليارات
يورو ُتنسب إلى الطابعات والتقنية
المستخدمة فيها

يترتب على ضعف أداء تقنية المعلومات
إنتاجية مفقودة بقيمة  24مليار يورو
سنو ًيا ،و ُتعزى  7مليارات يورو منها
إلى الطابعات

 %48من المشكالت في الطباعة تأتي من نماذج الطباعة المركزية
 %57من المشكالت في الطباعة تتعلق بمشكالت الصيانة
 %62من مديري تقنية المعلومات يشعرون أن ميزة أساسية لترقية
األنظمة/األجهزة هي تقليل إحباط الموظفين
 %29من الموظفين يصابون باإلحباط لترك مناطق مكاتبهم لجلب
المطبوعات من تجمعات الطابعات المركزية
 %27من الموظفين يعبرون عن قلقهم من قوائم انتظار الطابعة وعدم توافر
أجهزة عند الطباعة في غضون مهلة قصيرة
 %42من الموظفين يواجهون حاليًا مشكالت متعلقة بإهدار الوقت والتكاليف

المصدر :شركة Coleman Parkes Research

1

توقف أقل وإنتاجية أكبر
يمكنك القضاء على حاالت اإلحباط التي تنتج عن الطابعات التقليدية وتوفير وقت موظفي شركتك بفضل
أحدث ُ
الطرز من طابعات األعمال  .WorkForce Pro RIPSوتستخدم التقنية المتقدمة لنظام عبوة الحبر
القابلة لالستبدال ( )RIPSوحدات إمداد حبر بإنتاجية عالية ج ًدا لطباعة ما يصل إلى  75000صفحة قبل
الحاجة إلى تغيير الحبر.4
ً
مقارنة بطابعات الليزر األلوان المماثلة.
تؤدي هذه التقنية إلى تفادي أغلب الفاقد المادي في عمليات الطباعة
كثيرا من الوقت والجهد ً
أيضا ،وتساعدك على تحقيق أهدافك البيئية،
ولكن هذا مجرد البداية؛ ألنها تقلل ً
وتحسن اإلنتاجية من خالل تقديم مزايا أسطول طابعات ّ
موزعة.
ّ

التوقف عن إهدار الوقت

يمكنك تقليل فترات التعطل المهدرة في التعامل مع مستلزمات الطباعة والتخلص منها ،والسير إلى
الطابعات المركزية ،وانتظار المطبوعات ،والعثور على المستندات المفقودة أو المسروقة .ويمكنك ً
أيضا
تخفيف أعباء دعم تقنية المعلومات الناجمة عن إصالح أخطاء المستخدمين ،مثل التركيب غير الصحيح
لمستلزمات الطباعة.

التوقف عن إهدار المال

بشكل أفضل ،وتبسيط إدارة
يمكنك خفض تكلفة كل الوقت والجهد المهدر ،واستغالل موارد تقنية المعلومات
ٍ
مستلزمات الطباعة ،وكل ذلك باستخدام تقنية  RIPSمن إبسون .ويمكنك ً
أيضا تحقيق تكاليف الطباعة التي
ّ
الموزعة.
يمكن التنبؤ بها مع جني مزايا اإلنتاجية لنموذج الطباعة

التوقف عن إهدار الموارد

أربع وحدات إمداد حبر أم كمية ضخمة من األحبار والموصالت الضوئية وأسطوانات الطباعة والعبوات؟
ال وجه للمنافسة ،بالطبع .عالو ًة على ذلك ،تعمل طابعات  WorkForce Pro RIPSعلى تقليل العبء
بشكل ملحوظ للخدمات اللوجستية وإعادة التدوير بما يساعدك على تحقيق أهدافك البيئية .كما أنها
البيئي
ٍ
3
ً
أيضا تستهلك طاقة أقل عن نظيراتها من طابعات الليزر األلوان.

80

%

استهالك طاقة أقل عن
نظيراتها من طابعات
الليزر األلوان
3

ما يصل إلى  75000ورقة
من الطباعة المتواصلة
4

75000
عال وتدخل أقل
أداء ٍ

حافظ على استمرار أعمالك باستخدام طابعات ً .WorkForce Pro RIPS
وداعا لفترات
التوقف المتكررة التي تهدر الوقت لتغيير المواد المستهلكة ،أو التعامل مع سوء إدارة
مستلزمات الطباعة ،أو إصالح المشكالت ،أو انتظار دعم تقنية المعلومات .وما عليك سوى
بشكل سلس.
التركيز على طباعة مستندات األعمال عند الطلب
ٍ

تكاليف طباعة يمكن التنبؤ بها

تتوفر طابعات  WorkForce Pro RIPSحصريًا كجزء من خدمة طباعة مُدارة ،ويمكنها
مساعدتك على إنشاء أسطول طابعات ّ
موزعة تتعامل مع متطلبات مجموعات العمل كثيرة
االنشغال وتحقق تكاليف طباعة يمكن التنبؤ بها.

القرب واألمن

ّ
الموزعة سهولة الوصول والسرية والتحكم ،والتي تسهم جميعها
تشمل مزايا أسطول الطابعات
ّ
الموزعة المحلية مفي ًدا بوج ٍه خاص عندما تكون
في تحسين سير العمل .ويعتبر نموذج الطباعة
أمرا بالغ األهمية .وهذا يشمل اإلدارة
السرية والحصول السريع والمباشر على المطبوعات ً
بشكل
العليا ،وأقسام الشؤون القانونية والموارد البشرية ،والموظفين الذين يتعاملون مع العمالء
ٍ
مباشر مثل المعلمين ،واألطباء ،والممرضين ،وموظفي تجارة التجزئة الذين ال يمكنهم ترك
العمالء ،والمرضى ،والطالب الذين يذهبون ألماكن بعيدة للحصول على المطبوعات.

حقق تكاليف طباعة يمكن
التنبؤ بها واستفد من اإلنتاجية
المتزايدة ألسطول طباعة مو ّزعة
يتوافق مع سير العمل في شركتك

جعل الفاقد الذي ال داعي له
شي ًئا من الماضي
تعمل التقنية الجديدة لنظام عبوة الحبر القابلة لالستبدال ( )RIPSفي طابعات  WorkForce Proمن
إبسون على القضاء تقريبًا على حاالت اإلحباط التقليدية من طباعة مستندات األعمال ،مثل الوقت الضائع،
والمصروفات التي ال داعي لها ،واإلنتاجية المفقودة ،واألثر البيئي غير المرغوب فيه.
ً
بدال من ذلك ،يمكن أن تتمتع الشركات بمورد طباعة ّ
موزعة يمتاز بسهولة الوصول والموثوقية واألمان
والجودة العالية لتلبية متطلباتها وتيسير تحقيق تكاليف الطباعة التي يمكن التنبؤ بها.

ارجع إلى
كتيب الخدمة

انخفاض فترات التعطل

زيادة اإلنتاجية

تقليل المقاطعات التي تهدر الوقت بفضل التدخل المنخفض

ّ
الموزعة التي تنتج طباعة محلية
تمكين الطابعات
عالية الجودة

انخفاض فترات التعطل بفضل تقنية PrecisionCore
من إبسون التي أثبتت جدواها

تراكم قائمة انتظار
مهام الطباعة

تقليل فترات االنتظار للحصول على المطبوعات
إضافة األمان والسرية عن طريق الجمع المحلي للمطبوعات

اطلب المزيد
من المستلزمات

اإلدارة السهلة لمستلزمات الطباعة

انخفاض تكاليف دعم تقنية المعلومات

تقليل مستويات فقد مستلزمات الطباعة أو سرقتها أو انتهاء
صالحيتها أو انتهاء عمرها االفتراضي

تقليل وقت التعامل مع مكالمات الدعم وفترات االنتظار

توفير الوقت بفضل اإلدارة السهلة لمخزون المواد المستهلكة
خفض متطلبات مساحة تخزين مستلزمات الطباعة

يلزم الحصول على
دعم تقنية المعلومات

تقليل الوقت المستغرق في إصالح الطابعات بعد إساءة
استخدام المستلزمات
ً
استهدافا وكفاء ًة لموارد
تمكين استخدام أكثر
تقنية المعلومات

المسؤولية البيئية
تقليل الفاقد من المستلزمات
تخلص من الفاقد
من المستلزمات

المساعدة في تحقيق أهدافك البيئية
إلغاء الحاجة إلى إدارة برامج جمع وإعادة تدوير معقدة
خفض انبعاثات الكربون للخدمات اللوجستية

تقليل الفاقد من المستلزمات
كمية الفاقد من خراطيش مسحوق حبر طابعات الليزر والعبوات المطلوبة لطباعة
2
 75000ورقة بالحبر األسود و 50000صفحة باأللوان

WorkForce Pro RIPS

ألق نظرة على
ِ
التكاليف الخفية لطباعة
مستندات األعمال
يلزم الحصول على
دعم تقنية المعلومات

اطلب المزيد
من المستلزمات
ارجع إلى
كتيب الخدمة

تراكم قائمة انتظار
مهام الطباعة

تخلص من الفاقد
من المستلزمات

سلسلة WORKFORCE
PRO RIPS
مجربة ومختبرة وجاهزة لتحقيق النتائج
تضم الفئة  WorkForce Proمن إبسون طابعات قوية األداء وموثوق بها ،وهي تعتمد على
خبرتنا الراسخة في الطباعة الصناعية والتجارية .كما أنها تستهلك ً
أيضا طاقة أقل بما يصل إلى
 %80عن نظيراتها من طابعات الليزر األلوان.3
تنتج تقنية  WorkForce Pro RIPSالجديدة عد ًدا يصل إلى  75000مطبوعة بجودة
األعمال قبل الحاجة إلى تغيير الحبر .4وتنصب سلسلة طابعات WorkForce Pro RIPS
على األعمال تمامًا ،وذلك بفضل إمكانات الطباعة على الوجهين ،والتوافق مع حلول سير العمل
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WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-R8590DTWF

–	ما يصل إلى  75000صفحة لكل وحدة
4
إمداد حبر أسود
–	ما يصل إلى  50000صفحة لكل وحدة
4
إمداد حبر ملون
–	طابعة ليزر ألوان بحجم A4
–	ما يصل إلى  34صفحة في الدقيقة
بلون أحادي و 30صفحة في الدقيقة
بألوان كاملة ( 20صفحة في الدقيقة في
وضع 5)ISO
–	حد أقصى لدورة الخدمة يبلغ 45000
6
صفحة
–	سعة ورق قياسية تبلغ  580صفحة

–	ما يصل إلى  75000صفحة لكل وحدة
4
إمداد حبر أسود
–	ما يصل إلى  50000صفحة لكل وحدة
4
إمداد حبر ملون
–	طابعة ألوان بحجم  A4وماسحة ضوئية
وناسخة وفاكس
–	ما يصل إلى  34صفحة في الدقيقة
بلون أحادي و 30صفحة في الدقيقة
بألوان كاملة ( 20صفحة في الدقيقة في
5
وضع )ISO
–	حد أقصى لدورة الخدمة الشهرية يبلغ
6
 45000صفحة
–	سعة ورق قياسية تبلغ  580صفحة

–	ما يصل إلى  75000صفحة لكل وحدة
4
إمداد حبر أسود
–	طابعة ألوان بحجم A3+وماسحة
ضوئية وناسخة وفاكس
–	طباعة بحجم  A4وبمعدل يصل إلى
 34صفحة في الدقيقة بلون
أحادي/ألوان كاملة ( 24صفحة في
5
الدقيقة في وضع )ISO
–	حد أقصى لدورة الخدمة الشهرية يبلغ
6
 75000صفحة
–	سعة ورق قياسية تبلغ  831صفحة

وحدات إمداد األحبار السماوية
واألرجوانية والصفراء ()CMY
لطابعات WorkForce Pro RIPS

WF-R8590D3TWFC

المواصفات تماثل الطراز
ً
عالوة على:
،WF-R8590DTWF
–	يتضمن درجي ورق إضافيين بسعة
 500ورقة
–	سعة ورق تبلغ  1831صفحة
–	يتضمن حامل خزانة للطابعة

 WorkForce Pro RIPSمع تقنية PrecisionCore
تستند أحدث تقنية رأس طباعة متقدمة خاصة بنا إلى التقنية المستخدمة في المنتجات الصناعية والتجارية من إبسون.
ً
ونتيجة لذلك ،تحقق تقنية  PrecisionCoreزيادة هائلة في السرعة والجودة والموثوقية والكفاءة.
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*1بحث أجرته شركة ً Coleman Parkes
نيابة عن شركة  ،Epson Europeعلى مستوى  1250شركة تضم من  50إلى  500موظف وأكثر من  500موظف في الدول الكبرى الخمس في االتحاد األوروبي .وتألف المشاركون في البحث من صنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات .وقد
ساهمت في البحث  250شركة من كل دولة (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة) ،وهي شركات تعمل في األسواق المالية وأسواق تجارة التجزئة وأسواق الشركات العامة .تم إجراء البحث في فبراير 2* .2014تستند المقارنة إلى  WorkForce Pro WF-R5690في مقابل HP
*4
*3
 .LaserJet Pro 400 M475 Seriesلمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع  www.epson.eu/inkjetsavingلمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع  www.epson.eu/inkjetsavingاإلنتاجية التقريبية للصفحات .تختلف اإلنتاجية الفعلية بنا ًء على الصور التي تتم
طباعتها وظروف االستخدام .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع 5* www.epson.eu/pageyieldتم التحديد ً
وفقا لمعيار  ISO/IEC 24734الذي يوضح متوسط السعة اإلنتاجية المشبعة التقديرية ( )ESATعن طريق اختبار فئة المكتب للطباعة الفردية والطباعة على الوجهين بحجم
 A4والمح ّددة كوضع افتراضي .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع 6* www.epson.eu/testingالحد األقصى لعدد الصفحات المطبوعة في الشهر استنا ًدا إلى قدرات أداء الطابعة ،بما في ذلك سرعات الطباعة المتوافقة مع معيار  ISOوقدرات التعامل مع الورق7* .اعرف المزيد عن
تطبيق  Email Print for Enterpriseفي الموقع www.epson.ae/epe

للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
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 Wi-Fi .عالمة تجارية مسجلة لصالح .Wi-Fi Alliance
 Wi-Fi CERTIFIEDو Wi-Fi Directعالمتان تجاريتان مسجلتان لصالح  .Wi-Fi Allianceشعار  Wi-Fi CERTIFIEDعالمة اعتماد مسجلة لصالح .Wi-Fi Alliance

