
פתרון לכל סביבת 
עבודה עסקית

Epson פתרונות עסקיים של



שילוב הפתרונות שלנו בסביבת העבודה
הצגת יעילות ואינטראקטיביות גדולה יותר למקום העבודה שלך באמצעות הפתרונות 

.Epson העסקיים של

כל פתרון קל לחיבור ופשוט לשימוש ומיועד להפוך את העבודה לפרודוקטיבית יותר, 
ולהשתמש בתכונות עדכניות המאפשרות לאנשים לשתף פעולה בדרכים חדשות ומרשימות.

לפניך דרכים שבהן הפתרונות שלנו יכולים לפשט את זרימת העבודה בעסק שלך.

כמה אפשר לחסוך?
 מחשבון החיסכון שלנו יראה לך כמה ניתן 

.WorkForce Pro לחסוך באמצעות מדפסת

www.epson.eu/tco

יעילות עסקית

כל עסק רוצה להיות יעיל ככל האפשר. הפתרונות העסקיים של 
Epson יכולים לסייע לך להשיג בדיוק יעד זה.

הפתרונות יכולים לכלול הדפסה מהירה יותר, הקרנה טובה יותר 
וסריקה משופרת. בנוסף ניתן לכלול מגוון רחב יותר של פתרונות 

יעילים ואמינים יותר מחוץ למשרד או פשוט לנצל טוב יותר טכנולוגיות 
.)AR( מתפתחות וחדשניות דוגמת מציאות רבודה

באמצעות החלת הטכנולוגיה, Epson יכולה לסייע לעסק לפעול צורה 
יעילה ומועילה יותר.

שיתוף פעולה קל באמצעות פתרונות תצוגה משולבים בכל גודל 	 
ובכל מרחב. התצוגה האינטראקטיבית של Epson מגיעה לגודל של 

100 אינץ' באיכות Full HD ומתאימה לכל מטרה.
שימוש ב- WorkForce Pro RIPS וקבלת דף ראשון פי 3.5 מהר 	 

יותר1 בהשוואה למדפסות לייזר דומות או הדפסת 100 דפים לדקה 
.WorkForce Enterprise עם

יעילות משופרת עם סיוע מרחוק, בעזרת פתרונות איסוף ממחסנים 	 
והדרכה באמצעות משקפי Moverio חכמים ומציאות רבודה.

עבודה קלה יותר מרחוק עם סריקה מאובטחת ופתרונות פגישות 	 
BYOD המאפשרים להציג לכל הנמצאים בחדר, גם כאשר אינך 

במשרד.

הדפסה וסריקה במהלך נסיעות באמצעות מדפסות וסורקים קלי 	 
משקל, קומפקטיים וניידים המאפשרים לעובדים מרחוק לסרוק 

מסמכים חשובים ולשתף עותקים קשיחים.

 	  ,Epson הגדלת הפרודוקטיביות באמצעות מגוון המוצרים של
והודות לדרישות תחזקה מצומצמות, ליהנות מהפרעות מועטות.

יתרונות פיננסיים

 Epson היעילות היא גורם קריטי. אולם הפתרונות העסקיים של
מציעים גם יתרונות פיננסיים מוחשיים ומהירים, המיועדים להשתקף 

בשורה התחתונה שלך.

פתרונות הדפסה פשוטים וברורים ללא עלויות נסתרות כדי לבנות 	 
תקציב בטוח.

טכנולוגיית Replaceable Ink Pack System(  RIPS( מאפשרת 	 
לעסק לקבל פי 4.5 יותר הדפסות2 בתמורה לאותה עלות.

מדפסות WorkForce Pro RIPS צורכות ארגיה בשיעור נמוך של 	 
עד 396% בהשוואה למדפסות לייזר כדי לסייע בצמצום צריכת 

השמל.

חיסכון בשיעור של עד 50% לדף, בהשוואה למדפסות לייזר 	 
צבעוניות מתחרות4.

יצירת מדבקות, הדפסות בפורמט רחב ודיסקים במסגרת העסק, 	 
וצמצום עלויות של מיקור חוץ.

עיבוד מדויק ומאובטח של המחאות ולאחר מכן סריקה ושליחה 	 
אוטומטית לשרת המקומי באמצעות סורקי המחאות משולבים.

 	 Epson באמצעות המעבר למדפסות הזרקת דיו עסקיות של
הלקוחות שלנו יכולים לחסוך עד 65.7 מיליון יורו בחשבונות החשמל 

שלהם ועד 124K טונות CO2 במהלך תקופה של שנתיים5.



אבטחה גודלה יותר 

אבטחה עסקית מעולם לא הייתה חשובה יותר. ובעזרת Epson, העסק שלך 
מעולם לא היה בידיים בטוחות יותר.

הפתרונות של Epson יכולים לסייע לך לפעול בהתאם לכל התקנים והתקנות 
ולהגדיר רמות אבטחה מותאמת בהתאם לדרישות העסק שלך. 

אפשרויות אלה מעניקות לך שלוות נפש עם הפרעה מינימלית לפעילות העסקית.

מתן מענה לסטנדרטים של הגנה באמצעות הקפדה ויעילות מחמירה באופן 	 
הטיפול בנתונים פיננסיים ואישיים.

גישה מוגבלת לפרטים מודפסים חסויים באמצעות פונקציית קוד PIN מאובטחת 	 
.WorkForce Pro במדפסות

שחרור הדפסות לפי דרישה באמצעות קוד מפתח או שחרור באמצעות קידוד.	 

 	 IPSEC תאימות לפרוטוקולים המעודכנים לאבטחה ולהצפנה לרבות 
.IEEE802.1x -ו

סריקה ושליחה מאובטחת באמצעות קובצי PDF מוצפנים. 	 

 קבלת אחסון אירכוב של מידע סודי על דיסקי DVDs המוגנים מפני שינויים, 	 
וללא צורך לכתיבה מחדש עד 100 שנים.

€22.2m
לשנה בחשבונות החשמל 

שלהם5

משתמשי מדפסות הזרקת דיו 
עסקית של Epson יכולים לחסוך עד



שינוי כל סביבה עסקית

הדפסה מהירה יותר ועלויות מופחתות

מדפסות WorkForce Pro RIPS מציעות 
לעסק מספר יתרונות קריטיים. הן מאיצות 

פרודוקטיביות הודות להדפסה מהירה יותר 
ועם זאת, עולות משמעותית פחות 

בהשוואה למדפסות לייזר. המדפסות 
מצמצמות גם צריכת אנרגיה בשיעור של 
עד 396% ופסולת בשיעור של עד 399%.

גישה מכל מקום

הדפסה, סריקה והקרנה במהלך נסיעות באמצעות מדפסות, 
סורקים ופתרונות תצוגה קלי משקל, קומפקטיים וניידים. איסוף 

הערות ותמונות מהפגישה בעזרת המכשיר שלך ושליחתן למשרד 
 Epson לצורך הדפסה. גישה מרחוק למקרנים באמצעות

 Epson ומסמכים סרוקים כלשהם עם iProjection
 Apple הרב-תכליתיות מאפשרת גם עבודה עם .DocumentScan

.Google Cloud Print -ו AirPrint

הדפסה בנפח גבוה

מדפסות WorkForce Enterprise - כלי 
העבודה האולטימטיביים למשרד - יכולות לעבד 
עד 100 דפים לדקה. רב התכליתיות מאפשרת 
להדפיס מסמכים עד גודל +A3, והגמישות של 
המדפסות מספקת יכולות עבודה במחלקות או 

עסקים בכל גודל.

משרד קבלה

משרד

הגנה על נתונים ואחסון

צמצום את המקום הדרש 
 ומגבלת אורך החיים של 
 אחסון עותקים קשיחים. 

 Discmaker -סריקה ואחסון ב
 ישמרו על בטחון הנתונים 

עד 100 שנים. 



סריקה המתבצעת בפשטות

 A4 הפקת גרסאות דיגיטליות ואיכותיות של מסמכי
במהירות וביעילות באמצעות סורקי WorkForce עם 

מזיני נייר. הסורקים יכולים לסרוק עד 26 דפים לדקה 
באיכות 300dpi )נקודות לאינץ'( שאותם ניתן לערוך, 

לשתף, ולשלוח במהירות לכל מקום בעולם.

עבודה חכמה יותר עם משקפיים חכמים

 )AR( שיפור יעילות תפעולית באמצעות מציאות רבודה
ומשקפי Moverio החכמים שלנו כדי להקרין שכבה על 

סביבת העבודה, לקבלת הדרכה ללא ידיים, סיוע ויזואלי 
וויזואליזציה בתלת-ממד.

שיתוף פעולה ומעורבות יעילים יותר

עבודה משותפת על קבצים ומסמכים, הגדלת 
המעורבות בפגישות ופישוט עבודה משותפת מעולם 

לא היו קלים יותר. שילוב פתרונות לוח וירטואלי/מקרן 
של Epson ושימוש במסך הניתן להרחבה עד גודל 

של 100 אינץ' באיכות Full HD, כדי להשתמש 
במחשב בתור תצוגה אינטראקטיבית גדולה.

חדר ישיבות

מחסן

ארגון משופר

הפקת מדבקות עמידות המחזיקות 
מעמד זמן רב במגוון רחב של חומרים 

וצבעי טקסט. יוצרי המדבקות מסוג 
LabelWorks מסייעים לוודא כי דוחות, 
משאבים, נכסים ותיקים מתויגים בצורה 

נכונה וקלים לזיהוי.

יצירת רושם רב

המדפסות בפורמט רחב מסוג 
SureColor של Epson מפיקות צבע, 
פרטים ודיוק מעולים למיפוי גיאוגרפי, 

לשרטוטי CAD לשילוט ולמצגות.



פתרונות לעבודה 
חכמה יותר

מדפסות רב-תכליתיות של Epson משתלבות בקלות בסביבה שלך

הפתרונות להדמיה של Epson והשותפים העסקיים שלה מפשטים שילוב קל, ללא 
הפרעה לסביבות קיימות - והכל כדי לתמוך בפעילות יומיומית יעילה.

הצגת כל מגוון פתרונות התוכנה ותאימות המערכות של Epson ושל השותפים שלנו 
www.epson.eu/bis באתר

 מגלים פתרונות חדשניים 
נוספים לעסקים.
www.epson.eu/corporate

פתרונות להדמיה עסקית

לפניך הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה שמנצלים את היתרונות 
של המדפסות שלנו, המדפסת הרב-תכליות שלנו )MFP( וסורקי המסמכים כדי 

לענות לצרכים עסקיים החל בחברות קטנות ובינוניות ועד לארגונים גדולים, וכיצד 
ניתן להתאים אותם לצרכים של ענפי התעשייה השונים.

84,000
 דפים של הדפסה 

ללא הפרעה6

עד

צמצום עלויות הדפסה

תשלום רק עבור מה שמודפס וקבלת 
חשבונית חודשית אחת ופשוטה באמצעות 

 .Epson שירות ההדפסה המנוהלת של
שירותים אלה מאפשרים לחזות בצורה 

פשוטה ומדויקת את העלויות ולצמצם אותן 
כדי לסייע בשמירה על הוצאות. השירות 

מצמצם גם את האדמיניסטרציה כיוון 
שחומרים מתכלים מסופקים אוטומטית כאשר 

רמת המלאי יורדת.

הקרנה ממכשיר נישא 

אפליקציית iProjection מאפשרת לקשר 
בקלות מכשירי iOS ו- Android לתצוגה 

המחוברת לרשת. נוסף על היכולת לשתף 
הכל החל בתמונות וקבצים ועד למצגות 

וסרטוני וידיאו, אפשר גם להוסיף הערות 
ישירות לקבצים, מתוך המכשיר אל המסך 

עצמו.

הדפסה מתוך מחשב טבלט או סמארטפון

באמצעות Epson Connect ניתן לשלוח 
הדפסות ישירות מהמכשיר שלך למשרד. 

אפשרות מושלמת אם לדוגמה ברצונך לצלם 
ולהדפיס מיידית תמונה של ערות מלוח 

וירטואלי במהלך פגישה או לשתף דוא"ל 
חשוב כשאינך במשרד.

www.epson.eu/mps

http://www.epson.eu/corporate


מקרה לקוח לדוגמה

 משפרים איכות וחוסכים 
Epson עם

מיפוי אפשרויות חדשות

בתעשיות מסוימות, איכות העבודה תלויה במידה רבה בכלים שבשימוש. 
חברות המשתמשות בטכנולוגיות מתקדמות נמצאות בראש הרשימה. 
עובדה זו מומחשת בחברת Eliofototecnicabarbieri, חברת הדפסה 

רחבת טווח המציעה כל דבר החל במוצרי הדפסה דיגיטלית ותקשורת ועד 
לניהול מסדי נתונים וקומפילציה של נתוני GIS גיאוגרפיים וסביבתיים 

לצורך מיפוי. 

לא משנה מהו התוצר הסופי, החברה מנהלת את כל התהליך החל 
בהדפסה ועד להפצה במהירות, ביעילות ובצורה מקצועית, ומספקת 

סחורות איכותיות וסיוע רחב היקף. 

התחדשות היא הסוד להצלחה

במטרה לבצע שינוי, החברה החליטה במהלך שנה להחליף את הפלוטרים 
המיושנים בשני מקומות בפרמה, במדפסות מודרניות לביצועים מעולים 

.Epson של

"היה עלינו להחליף את הפלוטרים הישנים," מסביר Andrea Nicoli, מנהל 
שיווק ו-IT ב- Eliofototecnicabarbieri, "כיוון שהם לא יכלו יותר להבטיח 

 Epson את האיכות שהלקוחות מצפים לקבל. הפתרונות החדשים של
מאפשרים לנו לקבל הדפסות איכותיות, חוסכים זמן ומצמצמים עלויות".

השינוי נתמך בבדיקות שבוצעו לפני הרכישה ושהראו כי הפתרונות של 
Epson היו טובים יותר בצורה ברורה במונחים של ביצועים וצריכה 

בהשוואה לדגמים שהיו בשימוש קודם לכן.

כתוצאה מכך, החברה יכלה גם להרחיב את האופקים, לפתח שווקים 
בתחום עבודות האומנות - תעשייה המתפתחת במהירות שבה ניתן לספק 
שירות מלא שאינו מוגבל רק להדפסה, אלא שכולל גם פוסט-פרודקשן של 

תמונות, וגם שלב ייעוץ המכוון ישירות לצלמים.

מדפסות עוצמתיות ומודרניות העונות לצורכי הלקוח

ארבע מדפסות צבע מדגם SC-T7200 בפורמט רחב ובמהירות גבוהה, 
 ,CAD מספקות ביצועים ממוטבים עבור תוכניות עיצוב גרפי, שרטוטי

מפות GIS בסביבת ייצור דינמית. הודות לעוצמת עיבוד התמונות ומהירות 
ההדפסה הגבוהה, ארבעה דגמים אלה נבחרו כדי לענות לדרישות 

.Eliofototecnicabarbieri הפרודוקטיביות והגמישות של

SureColor SC- לביצוע עבודות השילוט, החברה משתמשת בדגם
S40600, המתאפיין בביצועים גבוהים התומכים במגוון רחב מצעים וכולל 

תכונות ספציפיות המבטיחות רמות גבוהות של פרודוקטיביות, דוגמת 
תחזוקה אוטומטית של ראש ההדפסה ומערכת לאיסוף אדי טיפות דיו 

קטנטנות המרחפות בחלל המדפסת.

 SureColor הדפסות מקצועיות והגהות צבע מופקות בעזרת הדגמים
SC-P20000 ו- SC-P9000V בהתאם לגודל הרצוי. שתי מדפסות פוטו 

 PrecisionCore MicroTFP אלה משתמשות בראש הדפסה מסוג 
 של Epson כדי לספק תוצאות יוצאות דופן ברזולוציה של עד 

2400x1200dpi. הדגם SC-P20000 יכול לתמוך במדיה עד רוחב 
162.2 ס"מ ומשתמש בערכת דיו UltraChrome Pro של Epson עם 10 
צבעים לקבלת הדפסות עקביות באיכות יוצאת דופן וצבעי שחור עמוקים 

 SC-P9000V בצפיפות גבוהה. הדגם Matte Black -ו Photo הודות לדיו
תומך במדיה עד רוחב 112.8 ס"מ ומשתמש בערכת דיו פיגמנטי 

UltraChrome HDX עם 10 צבעים הכולל דיו סגול, ומאפשר לשחזר 
99% מצבעי Pantone מאושרים, ואפילו צבעים שקשה במיוחד להבחין 

בהם.

"באמצעות המכשירים החדשים שלנו, אנחנו יכולים להפיק 
כיום את הנפח הנדרש, באיכות גבוהה ובזמן קצר: היכולות 

מתקבלות הודות לשילוב של מדפסות המתאפיינות במהירות 
גבוהה ובביצועים יעילים ומעולים במערכת ההפקה שלנו. אין 

ספק שההשקעה איפשרה לנו זינוק קדימה בכל הקשור 
לאיכות".

Andrea Nicoli 
Head of Marketing and IT



1 www.epson.il/inkjetsaving לקבלת מידע נוסף, בקר באתר .Epson במהלך חודשיים עד פברואר 2017, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי ,BLI כפי שנבדק על-ידי
2 http://www.epson.co.il/il/he/viewcon/corporatesite/cms/index/10018/ במהלך חודשיים עד אפריל 2015, לעומת כל המכשירים שנבדקו במועד הפרסום. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר ,BLI כפי שנבדק על-ידי
  כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2017, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי Epson. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר  3

http://www.epson.co.il/il/he/viewcon/corporatesite/cms/index/10018/
 השוואת סדרת WF-C5000 בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו- 30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני  4

 2017. נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא התמחור הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה )ביורו כפי שנמסר על-ידי GAP(. הערכים של Epson מבוססים על RRP של חבילות דיו 
מסוג XXL  )תפוקה של 5,000 דפים לפי IEEE/ISO 24711/24712(. תמחור דגמי המתחרים נלקח מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.

 מבוסס על הפקה ועיבוד של חומרי גלם וייצור חומרים מתכלים. כפי שנבדק באמצעות המתודולוגיה של Epson: 1. 1. החישוב הוא רק פליטות CO2 בתור העמסה סביבתית על התחממות גלובלית. 2. תוצאת החישוב  5
.JEMAI של 'LCA Pro' יחידה( שפורסם במסד הנתונים/ CO2 -ק"ג(  CO2 3. אנחנו משתמשים במקדם .)מבוססת על הצהרה עצמית. )לא התקבל אימות של צד שלישי

 תפוקת דפים מקורבת של עד 84,000 דפים עם יחידת דיו בקיבולת גבוהה. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר באתר www.epson.eu/pageyield. הדיו המותקן כולל  6
דיו המספיק רק לתמיכה באתחול המדפסת. יש לקנות או לספק דיו חדש לצורך הפעולה רגילה.

בדרך כלל מדפסות לייזר צורכות 1500W להדפסה במהירות של 45-55 דפים לדקה. ל- WorkForce Enterprise צריכת אנרגיה נמוכה של 320W – 180W והיא מדפיסה עד 100 עמודים לדקה. 7
נתח שוק גדול ביותר עבור מקרני 500 לומן ומעלה. )הסקר נערך על-ידי Futuresource Consulting Limited בתקופה שבין 2001 עד 2016(.  8

הגנה על עתיד כדור הארץ

92%עד

 CO2 פחות 
לעומת לייזר5

96%

 פחות אנרגיה 
לעומת לייזר3

94%

 פחות בזבוז 
לעומת לייזר3

3.5x
 מהירות 

לעומת לייזר1

אנחנו ב- Epson מבינים את הצורך בשמירה על כדור ארץ ירוק יותר עבור הדורות הבאים.

 , 3WorkForce Pro RIPS עמידה ביעדים הסביבתיים שלך באמצעות פחות בזבוז בשיעור של עד 99% עם
 3WorkForce Pro צריכת אנרגיה נמוכה יותר בשיעור של 96% עם מדפסות ,Replaceable Ink Pack System

7WorkForce Enterprise והכפלת מהירות ההדפסה בחצי מצריכת האנרגיה בעזרת סדרת

צמצום צריכת אנרגיה באמצעות מצב חיסכון בפתרונות תצוגה אינטראקטיבית וחיי מנורה משופרים

צמצום ההשפעה של טביעת הרגל הפחמנית באמצעות סורקים שאינם נדרשים לזמן התחממות וצמצום צריכת 
האנרגיה בעזרת טכנולוגיית ReadyScan מובנית

 חיסכון באנרגיה באמצעות המעבר למדפסות הזרקת דיו עסקיות של Epson הלקוחות שלנו יכולים לחסוך 
עד 65.7 מיליון יורו בחשבונות החשמל שלהם במהלך תקופה של שנתיים5

 צמצום פליטת CO2 באמצעות המעבר למדפסות הזרקת דיו עסקיות של Epson הלקוחות שלנו יכולים לחסוך 
עד 124K טונות CO2 במהלך תקופה של שנתיים5

כמה אפשר לחסוך
 CO2 שימוש במחשבון שלנו לחישוב החיסכון בצריכת האנרגיה ובפליטת 

.WorkForce Pro שניתן לקבל בסביבה ארגונית בעזרת מדפסת
www.epson.eu/verticals/eco-savings

8

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל

תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300
www.epson.co.il

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
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www.epson-europe.com או בקר באתר Epson לקבלת מידע נוסף, פנה למשרד המקומי של


