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Ανακαλύψτε πώς οι κατάλληλες
εκτυπωτικές λύσεις µπορούν να ενισχύσουν
την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας
Σε όλους τους κλάδους, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους να ελέγξουν τα κόστη των εκτυπώσεων τους, να
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και να ενσωµατώσουν τις διάφορες συσκευές τους, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη
ροή εργασιών, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι καινοτόµες επαγγελµατικές λύσεις
εκτύπωσης, τα λογισµικά της Epson, αλλά και τα προγράµµατα Managed Print Services µπορούν να βοηθήσουν
σηµαντικά σε οποιαδήποτε ανάγκη, κάνοντας την κάθε επιχείρηση να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά και αποδοτικά,
χωρίς κρυφές χρεώσεις και ανεπιθύµητα έξοδα.
Με σκοπό να επιτευχθεί µέγιστη απόδοση από τις
επιχειρήσεις, η Epson έχει αναπτύξει κορυφαίες
τεχνολογίες και συστήµατα που ενσωµατώνει στα
επαγγελµατικά της προϊόντα, όπως το σύστηµα
RIPS (Replaceable Ink Pack System) και εξασφαλίζει 4,5 φορές περισσότερες εκτυπώσεις
µε το ίδιο κόστος. Συγκεκριµένα, οι εκτυπωτές
µεγάλης χωρητικότητας µελανιών WorkForce Pro
RIPS, όπως ο προηγµένος C869R A3, εκτός του ότι
ενισχύουν την παραγωγικότητα, µέσω ταχύτερων
εκτυπώσεων και λιγότερων παρεµβάσεων, στοιχίζουν πολύ λιγότερο από τους εκτυπωτές laser,
ενώ καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια κατά 96%
και εξασφαλίζουν έως 99% λιγότερα απορρίµµατα.

Epson WorkForce Enterprise
Όλη η καινοτοµία της τεχνολογίας της Epson, έχει
ενσωµατωθεί στους επαναστατικούς επαγγελµατικούς εκτυπωτές WorkForce Enterprise. Πρόκειται για πρωτοποριακούς, πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές για επιχειρήσεις, που προσφέρουν
εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε εξαιρετικά
γρήγορη ταχύτητα 100 ipm, διπλή σάρωση υψηλής ταχύτητας, έως 1,5 φορές πιο γρήγορη
έξοδο πρώτης σελίδας και έως 2,5 φορές πιο
γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης τυπικών εργασιών
για επαγγελµατική εκτύπωση λίγων σελίδων, σε
σύγκριση µε άλλους έγχρωµους εκτυπωτές laser
και αντιγραφικά. Η εντυπωσιακή ταχύτητα σε
συνδυασµό µε την αξεπέραστη ποιότητα εκτύπωσης, που οφείλεται στην προηγµένη τεχνολογία
PrecisionCore της Epson, εξυπηρετούν ακόµα και
τους πιο απαιτητικούς επαγγελµατικούς χώρους,
αφού προσθέτουν διάδραση και αποτελεσµατικότητα.
Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τις επιχειρήσεις αποτελεί σίγουρα το κόστος της εκτύπωσης. Η Epson δίνει την απάντηση κυρίως µε τους
εκτυπωτές WorkForce Enterprise, αφού µπορούν
να πραγµατοποιούν έως 100.000 ασπρόµαυρες ή
50.000 έγχρωµες εκτυπώσεις, χωρίς να χρειαστεί αναπλήρωση µελανιού. Επιπλέον, µε πολύ

λιγότερα εξαρτήµατα σε σύγκριση µε αντίστοιχους
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές laser, οι εκτυπωτές
WorkForce Enterprise παρέχουν υψηλότερη αξιοπιστία και σηµαντικά αυξηµένη περίοδο οµαλής
λειτουργίας, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις απλές
λειτουργίες, την τεχνολογία ανέπαφης εκτύπωσης
και µια ψυχρή διαδικασία που δεν χρησιµοποιεί
θερµότητα, µε γρήγορη έναρξη εκτύπωσης χωρίς
ανάγκη για προθέρµανση.

Συνοδευτικό λογισµικό για µέγιστη
αξιοποίηση του hardware
Όλοι οι επαγγελµατικοί εκτυπωτές WorkForce διατίθενται µε 3 δωρεάν λογισµικά: τα Epson Print
Admin (EPA) και Epson Device Admin για καλύτερο έλεγχο του εκτυπωτικού στόλου και συµµόρφωση ανά προφίλ χρήστη, αλλά και το Document
Capture Pro για αυτόµατη αρχειοθέτηση.
Οι εκτυπωτές και τα MFPs έχουν εξελιχθεί σε πανίσχυρες δικτυακές µηχανές, ώστε ο στόλος των
MFPs να µπορεί να παραµετροποιείται, να ρυθµίζεται και σε τελική ανάλυση να παρακολουθείται,
ιδανικά αποµακρυσµένα. Στα σύγχρονα, πολύπλοκα περιβάλλοντα των επιχειρήσεων, οι απαιτήσεις
σε λύσεις και διαλειτουργικότητα, ενδεχοµένως
διαφέρουν από µια µικροµεσαία επιχείρηση σε έναν µεγάλο οργανισµό, ή ακόµα και ανάµεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου µεγέθους. Έτσι, οι διαθέσιµες
λύσεις πρέπει να είναι πανίσχυρες και παράλληλα
επεκτάσιµες, και µέσω χρήσιµων εφαρµογών,
προκειµένου να µπορούν να προσαρµόζονται σε
πολλαπλές ανάγκες, χωρίς συµβιβασµούς στην
ευκολία χρήσης.
Επιπλέον, τα οφέλη από τη χρήση ενός προγράµµατος Managed Print Services (MPS), αν και σηµαντικά, δεν είναι ευρέως γνωστά. Συγκεκριµένα,
µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική µείωση του κόστους έως και 40%, αφού οι εκτυπώσεις γίνονται
πλέον σε ένα πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον, ο
αριθµός και το είδος των εκτυπωτικών µηχανών
είναι ο βέλτιστος δυνατός, και η διαχείριση γίνεται
κεντρικά, απαιτώντας λιγότερους πόρους σε αν-

θρώπινο δυναµικό και ώρες. Για ένα επιτυχηµένο
πρόγραµµα MPS, χρειάζεται οι επιχειρήσεις να
εξετάζουν πρώτα την τεχνολογία στην οποία βασίζεται, αλλά και τα κρυφά κόστη που µπορεί να τη
φέρουν εκτός προϋπολογισµού.
Η Epson και οι εξειδικευµένοι συνεργάτες της
ανά την Ελλάδα, παρέχουν συµβόλαια MPS που
έχουν ένα βασικό πλεονέκτηµα: Βασίζονται στην
τεχνολογία inkjet και προσφέρουν βέλτιστες λύσεις
για µικρούς, µεσαίους και µεγάλους οργανισµούς,
χάρις στην µεγάλη εµπειρία εγκαταστάσεων που
διαθέτουν και παγκόσµια υποστήριξη. Συγκεκριµένα, ο gold συνεργάτης της Epson, Infinitum έχει
να επιδείξει εγκαταστάσεις σε σύνθετα και πολύπλοκα έργα, σε ένα µεγάλο εύρος κάθετων αγορών από το δηµόσιο, µέχρι και σε µεγάλες πολυεθνικές. Επίσης, µε βάση την πολύτιµη εµπειρία
της η Ιnfinitum προσφέρει τιµολόγηση ανά σελίδα
(CPP) η οποία συµπεριλαµβάνει όλα τα έξοδα της
παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως εξοπλισµό, ανταλλακτικά, maintenance kit, αναλώσιµα, εγκατάσταση εξοπλισµού, εγκατάσταση λογισµικών, τεχνική
υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών εντός
συµφωνηµένων χρόνων (SLA), αποµακρυσµένη
παρακολούθηση των εκτυπώσεων και γενικώς
παντός είδους υπηρεσιών και υλικού. Στο πλαίσιο
ενός τέτοιου προγράµµατος αξιοποιούνται πλήρως
οι δυνατότητες των εκτυπωτών, των εκτυπωτών
πολλαπλών λειτουργιών (MFP) και των σαρωτών
εγγράφων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους, και ταυτόχρονα να µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες των κάθετων αγορών.
Οι λύσεις Business Imaging της Epson, και η
διαχείριση από την Infinitum διευκολύνουν την
ενσωµάτωση των προηγµένων συσκευών εκτύπωσης inkjet στους χώρους εργασίας, χωρίς να
προκαλούν προβλήµατα στα υφιστάµενα περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πιο αποδοτικές
καθηµερινές λειτουργίες.

