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SKJULTE KOSTNADER FOR
KONTORUTSKRIFT
24 milliarder euro i tapt produktivitet
7 milliarder
euro

7 milliarder euro
i tapt produktivitet
tillegges skrivere
og skriverteknologi

IT-teknologi som ikke yter
som den skal, resulterer
i tapt produktivitet verdt
24 milliarder euro –
7 milliarder euro
tillegges skrivere

48 % av utskriftsproblemene er knyttet til sentraliserte
utskriftsmodeller
57 % av utskriftsproblemene er knyttet til vedlikehold
62 % av IT-sjefer føler at nøkkelfordel med å oppgradere
systemer/maskinvare er mindre frustrasjon blant
de ansatte
29 % synes det er frustrerende å gå fra skrivebordet
sitt for å hente utskrifter fra sentraliserte skrivere
27 % er opptatt av skriverkøer og manglende
tilgjengelighet når de skriver ut på kort varsel
42 % er berørt av problemer knyttet til sløsing
av tid og penger

Kilde: Coleman Parkes Research1

GJØR SLUTT PÅ
UNØDVENDIG AVFALL
Epsons nye blekkpakkesystem, WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System
(RIPS), eliminerer så godt som alle de vanlige frustrasjonene knyttet til utskrift
på kontoret, slik som sløsing av tid, unødvendige kostnader, tapt produktivitet
og unødvendig miljøbelastning.
I stedet for kan bedrifter nyte godt av en tilgjengelig, driftssikker og sikker
distribuert skriverressurs av høy kvalitet, som leverer det de trenger, når de
trenger det, og som gjør det lettere å oppnå forutsigbare utskriftskostnader.

Se
servicehåndboken

Bestill mer
tilbehør

Redusert nedetid

Økt produktivitet

Lite behov for brukerinngrep reduserer antall
avbrytelser som kaster bort tiden

Muliggjør distribuerte skrivere som leverer
høykvalitetsutskrift lokalt

Reduserer nedetid med Epson PrecisionCoreteknologi

Etterslep
i utskriftskø

Reduserer ventetiden for utskrifter
Kombinerer sikkerhet og konfidensialitet
med lokal utskriftshenting

Enkel administrasjon av tilbehør

Lave kostnader til IT-støtte

Reduserer tapt, stjålet, utgått og utbrukt
tilbehør

Reduserer tiden som går med til brukerstøtte
og venting

Frigjør tid gjennom forenklet administrering av
rekvisitalageret
Reduserer behovet for lagringsplass for tilbehør

Behov for
IT-støtte

Reduserer tiden som går med til å reparere
skrivere etter feil bruk av tilbehør
Muliggjør mer effektiv og målrettet bruk
av IT-ressurser

Miljøansvar
Reduserer avfall fra tilbehør
Kvitte seg med Hjelper deg nå miljømålene dine
avfall fra tilbehør

Eliminerer behovet for å administrere
kompliserte innsamlings- og
resirkuleringsprogrammer
Reduserer karbonutslippet for logistikk

Reduserer avfall fra tilbehør
Mengden avfall fra lasertonerkassetter og emballasje som er
nødvendig for å skrive ut 75 000 svart-hvitt- og 50 000 fargesider2

FÆRRE STOPP – BEDRE FLYT
Bli kvitt de vanlige skriverfrustrasjonene og frigjør bedriften med
de nyeste WorkForce Pro RIPS kontorskriverne. Den avanserte
blekkpakkesystemteknologien, Replaceable Ink Pack System (RIPS),
bruker blekkbeholderenheter med svært høy kapasitet – for utskrift
av opptil 75 000 sider mellom blekkskiftene4.
Dette eliminerer det meste av det fysiske avfallet som er involvert i utskrift,
sammenliknet med tilsvarende fargelaserskriver. Men det er bare begynnelsen.
Med disse skriverne sparer du også tid og behovet for problemhåndtering blir
mindre. I tillegg får du hjelp til å nå miljømålene dine, og produktiviteten øker
fordi du kan nyte godt av fordelene med en distribuert skriverflåte.

Slutt å sløse med tiden

Reduser nedetid som oppstår på grunn av administrering og avhending av
tilbehør, vandring til skriverne, venting på utskrifter og gjenfinning av tapte
eller stjålne dokumenter. Reduser bruken av IT-støtteressurser til å rette
brukerfeil, som for eksempel feil installert tilbehør.

Slutt å sløse med penger

Reduser kostnadene knyttet til sløsing med tid og energi, bruk IT-ressursene
bedre og effektiviser håndteringen av tilbehør med Epson RIPS-teknologi.
Oppnå forutsigbare utskriftskostnader samtidig som du nyter godt av
produktivitetsfordelene som kommer med en distribuert utskriftsmodell.

Slutt å sløse med ressurser

Fire blekkbeholdersystemer, et berg av tonere, fotolederenheter, tromler og
emballasje? WorkForce Pro RIPS hjelper deg. I tillegg reduserer WorkForce
Pro RIPS betraktelig miljøbelastningen ved logistikk og resirkulering og
hjelper deg med å nå miljømålene dine. De bruker også mindre energi enn
tilsvarende fargelasere.3

80

Lavere strømforbruk
enn sammenlignbare
fargelaserskrivere
3

%

INNTIL 75 000 SIDER
UAVBRUTT UTSKRIFT

4

75 000
Høy ytelse, lite behov for brukerinngrep

Hold virksomheten i gang med WorkForce Pro RIPS. Du trenger
ikke lenger sløse bort tiden med å bytte rekvisita, håndtere
feiladministrering av tilbehør, reparere feil eller vente på IT-støtte. Du
kan konsentrere deg om effektiv kontorutskrift når du trenger det.

Forutsigbare utskriftskostnader

WorkForce Pro RIPS-skriverne er bare tilgjengelig som del av en
administrert skrivertjeneste. Med disse skriverne får du hjelp til å
opprette en distribuert skriverflåte som både håndterer behovene
til travle arbeidsgrupper og gir forutsigbare utskriftskostnader.

Nærhet og trygghet

Fordelene med en distribuert skriverflåte er enkel tilgang,
konfidensialitet og kontroll, som alt bidrar til en forbedret
arbeidsflyt. En lokal distribuert utskriftsmodell er spesielt nyttig
når konfidensialitet og rask og direkte tilgang til utskrifter er viktig.
Det gjelder ledere, juridiske miljøer, personalavdelinger, ansatte
med kundekontakt som lærere, leger, sykepleiere forhandlere
som ikke kan gå fra kundene, pasientene eller elevene mens de
går for å hente utskrifter.

Få forutsigbare
utskriftskostnader
og nyt godt av
høyere produktivitet
med en distribuert
skriverflåte
som passer for
arbeidsflyten din.

WORKFORCE PRO
RIPS-SERIEN
Utprøvd, testet og klar til levering
Vår solide ekspertise i industriell og kommersiell utskrift gjør at Epsons
WorkForce Pro-skriverne er robuste og driftssikre. De bruker også
opptil 80 % mindre energi enn konkurrerende fargelasere.
Ny WorkForce Pro RIPS-teknologi leverer opptil 75 000 kontorutskrifter i høy
kvalitet mellom blekkskiftene4. WorkForce Pro RIPS-serien har tosidig utskrift,
er kompatibel med Document Capture Pro og Email Print for Enterprise7arbeidsflyter – denne serien er perfekt for kontorer.

CMY-blekkbeholdersystem
for WorkForce Pro RIPS

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-R8590DTWF

WF-R8590D3TWFC

–	Opptil 75 000 sider
med svart blekk per
blekkbeholderystem4
–	Opptil 50 000 sider
med farget blekk per
blekkbeholderystem4
–	A4-fargeskriver
–	Opptil 34 spm i svarthvitt, 30 spm i farger
(20 spm ISO)5
–	Maksimal månedlig
belastningssyklus
på 45 000 sider6
–	Standard 580-arks
papirkapasitet

–	Opptil 75 000 sider
med svart blekk per
blekkbeholderystem4
–	Opptil 50 000 sider
med farget blekk per
blekkbeholderystem4
–	A4-fargeskriver, skanner,
kopimaskin, faks
–	Opptil 34 spm i svarthvitt, 30 spm i farger
(20 spm ISO)5
–	Maksimal månedlig
belastningssyklus
på opptil 45 000 sider6
–	Standard 580-arks
papirkapasitet

–	Opptil 75 000 sider
per blekkbeholderystem4
–	A3+-fargeskriver, skanner,
kopimaskin, faks
–	A4-utskrift på opptil
34 spm i svart-hvitt/farge
(24 spm ISO)5
–	Maksimal månedlig
belastningssyklus
på opptil 75 000 sider6
–	Standard 831-arks
papirkapasitet

Spesifikasjoner som modell
WF-R8590DTWF, pluss:
–	Inkluderer to ekstra
500-arks papirkassetter
–	1 831-arks papirkapasitet
–	Inkluderer skap

WorkForce Pro RIPS med PrecisionCore
Vår nyeste, meste avanserte skriverhode er basert på teknologien som brukes i Epsons industrielle og
kommersielle produkter. Resultatet er at PrecisionCore gir dramatisk forbedring av hastighet, kvalitet,
driftssikkerhet og effektivitet.
Forskning utført av Coleman Parkes på vegne av Epson Europa, blant 1 250 EU5-bedrifter med 50–500 og 500+ ansatte. Respondenter var IT-beslutningstakere. Undersøkelsen omfattet 250 bedrifter per land
(UK, Frankrike, Italia, Tyskland, Spania) med virksomheter innen finans, detaljhandel og generelle markeder. Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2014.*2Sammenligning basert på WorkForce Pro WF-R5690- vs.
HP LaserJet Pro 400 M475-serien. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.epson.eu/inkjetsaving *3Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.epson.eu/inkjetsaving *4Omtrentlig antall sider.
Faktisk kapasitet vil variere avhengig av bildene som skrives ut og bruksbetingelsene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.epson.eu/pageyield *5Fastsatt i samsvar med ISO/IEC 24734 og viser
gjennomsnittet for ESAT fra Office Category Test for standard A4 ensidig og tosidig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.epson.eu/testing *6Maksimalt antall utskrevne sider per måned basert på
skriverens ytelsesevner, inkludert ISO-klassifiserte utskriftshastigheter og papirhåndteringsevner. *7Du finner mer informasjon om Email Print for Enterprise på www.epson.no/epe

RIPS_Brochure_NO_09/14

*1

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no
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Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED og
Wi-Fi Direct er logoer som tilhører Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

