WorkForce Pro RIPS

KIJK EENS NAAR DE
VERBORGEN KOSTEN
VAN BEDRIJFSPRINTERS
IT-ondersteuning
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afdrukwachtrij

DE VERBORGEN KOSTEN
VAN BEDRIJFSPRINTERS
€ 24 mld. aan productiviteitsverlies
€ 7 mld.

€7 mld. aan
productiviteitsverlies
die toegeschreven kan
worden aan printers
en printertechnologie

Slecht presteren van
IT leidt tot een jaarlijks
productiviteitsverlies
van € 24 miljard, waarvan
ongeveer € 7 miljard toe
te schrijven is aan printers

48% van de problemen wordt veroorzaakt door het
gecentraliseerde afdrukmodel
57% van afdrukproblemen komt voort uit
onderhoudskwesties
62% van IT-managers is van mening dat het
verminderen van de frustratie bij werknemers een van
de belangrijkste voordelen is van het upgraden van
systemen of hardware
29% van werknemers vindt het bezwaarlijk dat ze
hun bureau moeten verlaten om prints op te halen
bij een gecentraliseerde printer plekken
27% maakt zich zorgen over afdrukwachtrijen en gebrek
aan beschikbaarheid bij urgente afdruktaken
42% heeft momenteel te maken met problemen als
gevolg van tijd- en geldverspilling

Bron: Coleman Parkes Research1

ZORG DAT NODELOZE
VERSPILLING VOORGOED TOT
HET VERLEDEN BEHOORT
Dankzij het nieuwe WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System (RIPS) van
Epson worden de gebruikelijke frustraties van bedrijfsprinters bijna volledig
weggenomen. Zaken als tijdverspilling, nodeloze kosten, productiviteitsverlies
en onnodige impact op het milieu behoren tot het verleden.
In plaats daarvan kunnen bedrijven nu profiteren van een toegankelijk,
betrouwbaar, beveiligd en hoogwaardig gedistribueerd afdruksysteem
dat de gewenste output levert op het gewenste moment, en dat het veel
gemakkelijker maakt om uw afdrukkosten voorspelbaar te maken.

Raadpleeg de
servicehandleiding

Minder uitvaltijd

Hogere productiviteit

Minder interventie betekent minder
tijdverspilling door onderbrekingen

Ondersteunt gedistribueerde printers die
hoogwaardige lokale afdrukken leveren.

Minder uitvaltijd dankzij gerenommeerde
Epson PrecisionCore-technologie

Eenvoudig beheer van
verbruiksartikelen
Verlaagt het aantal verloren, gestolen en
Nieuwe
verlopen verbruiksartikelen en artikelen die
verbruiksartikelen einde levensduur hebben bereikt.
bestellen

Verstopping
afdrukwachtrij

Beperkt de wachttijd voor afdrukken
Voegt beveiliging en vertrouwelijkheid
toe dankzij lokaal ophalen van afdrukken

Lage IT-ondersteuningskosten
Verkort de tijd voor het afhandelen van
ondersteuningsverzoeken en wachttijden
IT-ondersteuning
in het algemeen
vereist

Maakt tijd beschikbaar dankzij vereenvoudigd
voorraadbeheer van verbruiksmaterialen

Vermindert de tijd die wordt besteed aan
de reparatie van printers na verkeerd gebruik
van onderdelen

Beperkt de opslagvereisten voor
verbruiksartikelen

Maakt efficiënt en meer doelgericht gebruik
van IT-resources mogelijk

Milieubewustzijn
Beperkt afval van verbruikte artikelen
Afvalverwerking
verbruikte
artikelen

Helpt uw milieudoelstellingen te behalen
Maakt het beheren van ingewikkelde
inzamelings- en recyclingprogramma´s
overbodig
Vermindert de CO2-voetafdruk voor
logistiek.

Beperk afval van verbruikte artikelen
De hoeveelheid afval van verbruikte lasertonercartridges en
verpakkingen die nodig is om 75.000 pagina´s in zwart-wit en
50.000 pagina´s in kleur af te drukken2

MINDER OPONTHOUD,
MEER ACTIE
Voorkom de gebruikelijke frustraties met printers en maak meer tijd vrij voor
uw bedrijfsvoering met de nieuwste WorkForce Pro RIPS-printers voor zakelijk
gebruik. De geavanceerde RIPS-technologie (Replaceable Ink Pack System)
maakt gebruik van inktpatronen met een zeer hoog rendement, waarmee
u tot 75.000 pagina's kunt afdrukken voordat vervanging nodig is4.
Dit zorgt voor een drastische vermindering van de fysieke afvalstoffen
voortgebracht door het afdrukproces vergeleken met kleurenlaserprinters.
Maar dat is nog maar het begin. Het bespaart u ook een hoop tijd en gedoe,
helpt u te voldoen aan uw milieudoelstellingen en verbetert de productiviteit
dankzij de voordelen van een gedistribueerde printervloot.

Stop met tijd verspillen

Verminder de uitvaltijd veroorzaakt door beheer en afvalverwerking van
gebruiksmaterialen, de wandelgang naar de centrale printers, het wachten
op prints of het zoeken naar verloren of gestolen documenten. Voorkom
overbelasting van uw IT-ondersteuning veroorzaakt door het oplossen
van gebruikersfouten zoals verkeerd geïnstalleerde onderdelen.

Stop met geld verspillen

Verlaag de kosten van al die verspilde tijd en energie, maak optimaal gebruik
van uw IT-resources en stroomlijn het beheer van verbruiksartikelen met
Epson RIPS-technologie. Maak uw afdrukkosten voorspelbaar en profiteer
van de productiviteitswinst dankzij het gedistribueerde afdrukmodel.

Stop met het verspillen van bedrijfsmiddelen

Vier soorten inktpatronen, of een berg met tonercartridges, foto conductor
units, drums en verpakkingsmateriaal? Dat is geen concurrentie.
Daarnaast zorgt WorkForce Pro RIPS voor een aanzienlijke verlichting
van de milieulasten in verband met recycling en logistiek, en helpt u zo
uw milieudoelstellingen te behalen. Het stroomverbruik is ook lager dan
bij kleurenlaserprinters van de concurrentie.3
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Lager stroomverbruik
dan kleurenlaserprinters
van de concurrentie
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TOT 75.000 PAGINA´S
AFDRUKKEN ZONDER
ONDERBREKING
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75.000

Hoge prestaties, minder interventie

Houd uw bedrijf in beweging met WorkForce Pro RIPS.
De tijdverspilling door frequente onderbrekingen om
verbruiksmaterialen te vervangen, door wanbeheer van artikelen,
door het oplossen van problemen of wachten op IT-ondersteuning:
dit behoort nu allemaal tot het verleden. U hoeft alleen nog maar
te denken aan soepel, on-demand zakelijk afdrukken.

Voorspelbare afdrukkosten

WorkForce Pro RIPS-printers zijn exclusief beschikbaar
als onderdeel van een Managed Print Service, en maken
een gedistribueerde printervloot mogelijk die voldoet aan
de vereisten van drukke werkgroepen en die zorgt voor
voorspelbare afdrukkosten.

Nabijheid en beveiliging

Een gedistribueerde printervloot biedt onder andere de
voordelen van makkelijke toegang, vertrouwelijkheid en controle,
die allemaal helpen de workflow te verbeteren. Het lokale
gedistribueerde afdrukmodel is vooral nuttig als het aankomt op
vertrouwelijkheid en snelle, directe toegang tot afdrukken. Denk
hierbij aan senior management, juridische en HR-afdelingen, en
klantgericht personeel als docenten, doktoren, verpleegkundigen
en retailmedewerkers die hun klanten, patiënten of studenten
niet alleen kunnen laten om hun afdrukken op te halen.

Zorg voor
voorspelbare
afdrukkosten
en profiteer van
de verhoogde
productiviteit van
een gedistribueerde
printervloot die
is afgestemd op
uw workflow.

DE WORKFORCE PRO
RIPS-REEKS
Beproefd, getest en gereed voor gebruik
Dankzij onze gevestigde expertise op het gebied van industriële en
commerciële printers zijn de WorkForce Pro-printers van Epson robuust
en betrouwbaar. Het stroomverbruik is ook tot maximaal 80 procent lager
dan bij kleurenlaserprinters van concurrenten3.
De nieuwe WorkForce Pro RIPS-technologie levert tot 75.000 afdrukken
van professionele kwaliteit voordat vervanging van de inkt nodig is4. Met
dubbelzijdig afdrukken, compatibiliteit met Document Capture Pro en de
workflow-oplossingen van Email Print for Enterprise7, draait het bij de
WorkForce Pro RIPS-printerreeks allemaal om uw bedrijf.

CMY inktreservoirs voor
WorkForce Pro RIPS

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-R8590DTWF

WF-R8590D3TWFC

–	Tot 75.000 pagina's
per zwarte inktpatroon4
–	Tot 50.000 pagina's
per kleureninktpatroon4
–	A4-kleurenprinter
–	Tot 34 ppm in zwartwit, 30 ppm in kleur
(20 ppm ISO)5
–	Maximale maandelijkse
afdrukcapaciteit van
45.000 pagina's6
–	Standaard papiercapaciteit
van 580 vellen

–	Tot 75.000 pagina's
per zwarte inktpatroon4
–	Tot 50.000 pagina's
per kleureninktpatroon4
–	A4-kleurenprinter,
scanner, kopieerapparaat
en fax
–	Tot 34 ppm in zwartwit, 30 ppm in kleur
(20 ppm ISO)5
–	Maximale maandelijkse
afdrukcapaciteit van
45.000 pagina's6
–	Standaard papiercapaciteit
van 580 vellen

–	Tot 75.000 pagina's
per inktpatroon4
–	A3+-kleurenprinter,
scanner, kopieerapparaat,
fax
–	Afdrukken (A4-formaat)
tot 34 ppm in zwart-wit/
kleur (24 ppm ISO)5
–	Maximale maandelijkse
afdrukcapaciteit van
75.000 pagina's6
–	Standaard papiercapaciteit
van 831 vellen

Specificaties zoals model
WF-R8590DTWF, plus:
–	2 extra papierladen
voor 500 vellen
–	Papiercapaciteit van
1.831 vellen
–	Kastonderstel inbegrepen

WorkForce Pro RIPS met PrecisionCore
Onze nieuwste, meest geavanceerde printkop is gebaseerd op de technologie van de industriële en
commerciële producten van Epson. Als gevolg daarvan biedt PrecisionCore aanzienlijke verbeteringen
wat betreft snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Epson Europe door Coleman Parkes onder 1.250 EU5-bedrijven met 50-500 en meer dan 500 werknemers. De deelnemers waren besluitvormers in de IT. Per land
(Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje) namen 250 bedrijven deel, actief in de financiële sector, retail en algemene zakelijke markt. Het onderzoek vond plaats in februari 2014. *2Vergelijking
gaat uit van de WorkForce Pro WF-R5690 vs. HP LaserJet Pro 400 M475-serie. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/inkjetsaving *3Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/inkjetsaving
*4
Geschat rendement. Het werkelijke aantal pagina's is afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield *5Vastgesteld in
overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde van ESAT voor Office Category Test voor standaard A4 enkelzijdig en dubbelzijdig weer. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/testing
*6
Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden. *7Ga voor meer informatie
over Email Print for Enterprise naar www.epson.nl/epe
*1
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Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
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. Wi-Fi is een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED en Wi-Fi Direct zijn merken van de Wi-Fi Alliance. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

