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YRITYSTULOSTUKSEN
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Menetetty tuottavuus 24 mrd. euroa
7 mrd. €

Tulostimet ja
tulostintekniikka
aiheuttavat
7 miljardin euron
tuottavuusmenetykset.

IT-resurssien ongelmat
aiheuttavat vuosittain
24 miljardin euron tappiot
menetettynä tuottavuutena –
ja tulostimien aiheuttamien
tappioiden osuus on noin
7 miljardia euroa

48 % tulostusongelmista johtuu keskitetyistä
tulostusmalleista
57 % tulostusongelmista liittyy kunnossapitoon
62 % IT-johtajista pitää työntekijöiden turhautumisen
vähenemistä järjestelmien tai laitteistojen päivityksen
tärkeänä etuna
29 % turhautuu siitä, että heidän täytyy lähteä työpöydän
äärestä noutamaan tulostimia keskitetyistä tulostimista
27 % on huolissaan tulostusjonoista ja
käytettävyysrajoituksista silloin, kun tuloste
täytyisi saada nopeasti
42 % kärsii ajanhukasta ja turhista kustannuksista

Lähde: Coleman Parkes Research1

JÄTÄ TUHLAUS HISTORIAAN
Epsonin vaihtomustepakkausjärjestelmää käyttävä uusi WorkForce Pro
RIPS poistaa lähes kokonaan yritystulostuksen perinteiset ongelmat,
kuten ajanhukan, turhat kulut, menetetyn tuottavuuden ja tarpeettomat
ympäristövaikutukset.
Sen sijaan yritys voi nauttia helppokäyttöisestä, luotettavasta, turvallisesta
ja laadukkaasta hajautetusta tulostusresurssista, joka täyttää tulostustarpeet
oikea-aikaisesti ja helpottaa tulostuskustannusten ennakointia.

Katso
huolto-opas

Tilaa lisää
tarvikkeita

Vähemmän seisokkeja

Lisääntynyt tuottavuus

Vähäisten huoltotarpeiden ansiosta aikaavieviä
keskeytyksiä ei ole

Mahdollistaa hajautetut tulostimet, jotka
tuottavat laadukkaita tulosteita paikallisesti

Lyhentää käyttämättömyysaikoja hyväksi
havaitun Epson PrecisionCore ‑tekniikan avulla

Pitkät
tulostusjonot

Aiempaa lyhyempi tulosteiden odotusaika
Tulosteiden keräys paikallisesti parantaa
tietoturvaa

Helppo tarvikkeiden hallinta

Matalat IT-tukikustannukset

Pienentää kadonneiden, varastettujen,
vanhentuneiden ja vanhenevien tarvikkeiden
määriä

Lyhentää tukipuhelujen käsittelyyn
ja odotteluun kuluvaa aikaa

Vapauttaa aikaa helpottamalla tarvikevaraston
hallintaa
Pienentää tarvikkeiden varastoinnin tilatarpeita

IT-tukea
tarvitaan

Lyhentää aikaa, joka kuluu tulostimien
korjaamiseen tarvikkeiden virheellisen
käytön jälkeen
Mahdollistaa IT-resurssien tehokkaan
ja kohdennetun käytön

Ympäristövastuu
Vähentää tarvikejätettä
Tarvikejätteen
hävittäminen

Auttaa yritystäsi säästämään ympäristöä
Poistaa monimutkaisten keruu- ja
kierrätysohjelmien hallintatarpeet
Pienentää logistiikan hiilijalanjälkeä

Vähennä tarvikejätettä
75 000 mustavalkoisen ja 50 000 värillisen sivun tulostamiseen
tarvittavien laserväriainekasettien ja pakkausjätteiden määrä2

VÄHEMMÄN TAUKOJA,
ENEMMÄN TEHOA
Unohda perinteisten tulostimien aiheuttamat turhautumiset ja vapauta
yrityksesi paperinkäsittelyongelmien kahleista uusilla WorkForce Pro RIPS
-yritystulostimilla. Edistynyt vaihtomustepakkaustekniikka (Replaceable Ink
Pack System, RIPS) käyttää erittäin riittoisia mustesyöttöyksikköjä, joiden
avulla voit tulostaa jopa 75 000 sivua mustepatruunaa vaihtamatta4.
Samalla vähennät huomattavasti tulostukseen liittyvää fyysistä jätettä
vastaaviin värilasertulostimiin verrattuna. Mutta tämä on vasta alkua.
Tekniikkamme myös nopeuttaa ja helpottaa tulostusta, auttaa yritystäsi
täyttämään ympäristötavoitteensa ja tehostaa tuottavuutta antamalla
käyttöösi hajautetun laitekannan tuomat edut.

Lopeta ajan tuhlaaminen

Tehosta ajankäyttöä lyhentämällä tarvikkeiden hallintaan ja hävittämiseen,
keskustulostimen luo kävelemiseen, tulosteiden odotteluun ja kadonneiden
tai varastettujen asiakirjojen etsimiseen kuluvaa aikaa. Vähennä
käyttäjävirheiden – esimerkiksi väärin asennettujen tarvikkeiden – IT-tuelle
aiheuttamaa työtä.

Lopeta rahan tuhlaaminen

Pienennä hukkaan kuluneesta ajasta ja energiasta aiheutuvia kustannuksia,
tehosta IT-resurssien käyttöä ja sujuvoita tarvikkeiden hallintaa Epsonin
RIPS-tekniikan avulla. Lisää tulostuskustannusten ennakoitavuutta
ja hyödy samalla hajautetun tulostusmallin tuottavuushyödyistä.

Lopeta resurssien tuhlaaminen

Neljä musteensyöttöyksikköä – vai läjä väripatruunoita, rumpuja ja
pakkauksia? Valinta ei ole kovin vaikea. WorkForce Pro RIPS myös
alentaa merkittävästi logistiikan ja kierrätyksen ympäristökuormitusta,
joten se auttaa sinua täyttämään ympäristötavoitteesi. Lisäksi se
kuluttaa vähemmän energiaa kuin kilpailevat värilaserlaitteet.3
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Suuri teho, vähäiset huoltotarpeet

Pidä liiketoiminta käynnissä WorkForce Pro RIPS ‑tulostimen avulla.
Unohda tarvikkeiden vaihdon tai hallintaongelmien aiheuttamat
seisokit ja vikojen korjaamiseen tai IT-tuen odotteluun kuluva aika.
Voit keskittyä sujuvaan tulostukseen silloin, kun sitä tarvitset.

Ennakoitavat tulostuskustannukset

Käyttämällä tulostuksenhallintapalveluitamme voit muodostaa
WorkForce Pro RIPS ‑tulostimista hajautetun laitekannan, joka
hoitaa kiireisten työryhmien vaatimukset ennakoitavissa olevin
kustannuksin.

Läheisyys ja turvallisuus

Hajautetun tulostinkannan hyötyjä ovat muun muassa helppo
pääsy, luottamuksellisuus ja hallinta, jotka kaikki osaltaan tehostavat
työnkulkua. Paikallisesti hajautettu tulostusmalli on erityisen
hyödyllinen silloin, kun luottamuksellisuus sekä tulosteiden nopea
ja suora saanti on tärkeää: esimerkiksi ylempi yritysjohto, lakiasiainja henkilöstöhallinto-osastojen työntekijät sekä suoraan ihmisten
kanssa tekemisissä olevat työntekijät, kuten opettajat, lääkärit,
sairaanhoitajat ja myyjät, eivät voi jättää asiakkaita, potilaita tai
oppilaita odottamaan lähtiessään noutamaan tulosteita.

Hyödy ennakoitavissa
olevista tulostuskustannuksista ja
yrityksesi työnkulkuihin
soveltuvan hajautetun
tulostinkannan
tuottavuudesta.

WORKFORCE PRO
RIPS ‑SARJA
Testattu, hyväksi havaittu ja toimintavalmis
Tunnettuun teollisen ja kaupallisen tulostuksen asiantuntemukseemme
perustuvat Epsonin WorkForce Pro ‑tulostimet ovat kestäviä ja luotettavia.
Lisäksi ne kuluttavat jopa 80 prosenttia vähemmän energiaa kuin kilpailevat
värilaserlaitteet3.
Uusi WorkForce Pro RIPS ‑tekniikka tuottaa jopa 75 000 ammattilaislaatuista
tulostetta yhdellä mustepatruunalla4. Kaksipuolisen tulostuksen mahdollistava
ja Document Capture Pro- ja Email Print for Enterprise7 ‑työnkulkuratkaisujen
kanssa yhteensopiva WorkForce Pro RIPS on täydellinen ratkaisu yrityksille.

WorkForce Pro RIPS ‑mallien
CMY-musteensyöttöyksiköt

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-R8590DTWF

WF-R8590D3TWFC

–	Jopa 75 000 sivua mustan
musteen syöttöyksikköä
kohti4
–	Jopa 50 000 sivua värillisen
musteen syöttöyksikköä
kohti4
–	A4-väritulostin
–	Jopa 34 sivua minuutissa
mustavalkoisena, 30 sivua
värillisenä (20 ISO-sivua
minuutissa)5
–	Tulostuskapasiteetti jopa
45 000 sivua kuukaudessa6
–	580 arkin paperikapasiteetti
vakio-ominaisuutena

–	Jopa 75 000 sivua mustan
musteen syöttöyksikköä
kohti4
–	Jopa 50 000 sivua värillisen
musteen syöttöyksikköä
kohti4
–	A4-koon väritulostin,
skanneri, kopiokone, faksi
–	Jopa 34 sivua minuutissa
mustavalkoisena, 30 sivua
värillisenä (20 ISO-sivua
minuutissa)5
–	Tulostuskapasiteetti
jopa 45 000 sivua
kuukaudessa6
–	580 arkin paperikapasiteetti
vakio-ominaisuutena

–	Jopa 75 000 sivua musteen
syöttöyksikköä kohti4
–	A3+-koon väritulostin,
skanneri, kopiokone, faksi
–	A4-tulostusnopeus jopa
34 sivua minuutissa
mustavalkoisena tai
värillisenä (24 ISO-sivua
minuutissa)5
–	Tulostuskapasiteetti
jopa 75 000 sivua
kuukaudessa6
–	831 arkin paperikapasiteetti
vakio-ominaisuutena

Tekniset tiedot kuten
mallissa WF-R8590DTWF.
Lisäksi:
–	Sisältää kaksi 500 arkin
lisäpaperikasettia
–	Paperikapasiteetti
1 831 arkkia
–	Sisältää kaappitelineen

WorkForce Pro RIPS ja PrecisionCore
Uusin edistynyt PrecisionCore-tulostuspäämme perustuu Epsonin teollisuuteen ja yrityksille suunnatuissa
tuotteissa käytettävään tekniikkaan. Siksi se lisää tulostimien nopeutta, laatua, luotettavuutta ja
tehokkuutta merkittävästi.
Coleman Parkesin Epson Europelle tekemään tutkimukseen osallistui 1 250 EU5-yritystä, joilla oli 50–500 tai yli 500 työntekijää. Vastaajat olivat IT-asioiden päätöksentekijöitä. 250 rahoituksen, vähittäiskaupan
ja yrityskaupan alan yritystä kustakin maasta (Iso-Britannia, Ranska, Italia, Saksa ja Espanja) otti osaa. Tutkimus tehtiin helmikuussa 2014. *2Vertailussa käytettiin WorkForce Pro WF-R5690 ‑tulostinta ja HP
LaserJet Pro 400 M475 Series ‑tulostinta. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/inkjetsaving *3Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/inkjetsaving *4Likimääräinen sivukapasiteetti. Todellinen kapasiteetti
vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield *5ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä määritettynä ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti
(oletuksena yksi- ja kaksipuolistulostus A4-koossa). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing *6Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, kuten ISO-standardin mukaiseen
tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin. *7Lue lisää Email Print for Enterprisesta osoitteessa www.epson.fi/epe
*1
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Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity merkki. Wi-Fi CERTIFIED ja
Wi-Fi Direct ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä. Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen laadunvarmennusmerkki.

