Impressoras compatíveis com a
plataforma Epson Open Platform (EOP)

Epson Open Platform

Plataforma Aberta da Epson
WorkForce® Pro WF-5690

WorkForce® Pro WF-6590

Multifuncional colorida

Multifuncional colorida

WorkForce® Pro WF-C5290
Alta velocidade de impressão,
não requer aquecimento†
Integração com soluções
corporativas da Epson

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE SOFTWARE

WorkForce® Pro WF-R5690
Multifuncional colorida
com Sistema de Bolsas de Tinta
Substituíveis (RIPS)

WorkForce® Pro

Enterprise WF-C5790
Alta velocidade de impressão,
não requer aquecimento†
Compatível com Epson Device Admin
e Epson Print Admin

WorkForce® Pro

WorkForce® Pro

WorkForce® Pro WF-R8590

WorkForce® Pro WF-C869R

Enterprise WF-C17590

Enterprise WF-C20590

Multifuncional A3+ colorida
com Sistema de Bolsas
de Tinta Substituíveis (RIPS)

Multifuncional A3+ colorida
com Sistema de Bolsas
de Tinta Substituíveis (RIPS)

Multifuncional A3+ colorida ultrarrápida

Multifuncional A3+ colorida ultrarrápida

* Exibida com gabinete e bandejas opcionais

* Exibida com gabinete e bandejas opcionais

* Exibida com gabinete e bandejas opcionais

* Exibida com gabinete e bandejas opcionais

†As velocidades máximas de impressão são medidas com padrões de texto na modalidade rascunho em papel sulfite/comum. Os tempos exatos de impressão variam de acordo a configuração do sistema, do software e da complexidade das páginas.

Para mais informações: www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
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Aproveite todo o potencial da linha de multifuncionais (MFPs) de jato de tinta corporativas
Epson WorkForce® Pro e Epson WorkForce® Enterprise, ao adaptá-las facilmente aos fluxos
de trabalho e aplicativos corporativos na web.
A plataforma aberta da Epson Open Platform (EOP) permite que nossas revolucionárias multifuncionais sejam totalmente flexíveis e
adaptáveis, para que cumpram os requisitos específicos e em constante mudança dos clientes conforme a evolução dos sistemas de
informática e objetivos corporativos.

Faça parte da revolução
da impressora

INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA

A plataforma aberta da Epson Open Platform (EOP) utiliza tecnologias de serviços
web, permitindo o fácil desenvolvimento dos aplicativos e permite aos clientes
integrar rapidamente as linhas WorkForce® Pro e WorkForce® Enterprise
compatíveis com os fluxos de trabalho e aplicativos corporativos.

Nossas multifuncionais oferecem muito mais e requerem
menos que os dispositivos concorrentes.
Os clientes podem aumentar a produtividade com baixos
custos de funcionamento, alta confiabilidade e menos
intervenção do usuário.

Aplicação de regras próprias de impressão
$

A plataforma aberta da Epson Open Platform oferece acesso às
vantagens da nossa revolucionária linha de multifuncionais
WorkForce® Pro e WorkForce® Enterprise, tornando suas
soluções de software ainda mais vantajosas.

A Epson é uma das marcas de multifuncionais mais
renomadas. Adicione clientes ao seu mercado potencial
tornando suas soluções compatíveis com os dispositivos
habilitados para a plataforma aberta da Epson Open Platform.

Controle total
Permita que os usuários integrem nossos dispositivos de
maneira mais fácil em seus sistemas de fluxo de trabalho.
Dê aos clientes o controle total das operações de impressão e a
flexibilidade para adaptar suas necessidades em constante mudança
com soluções que funcionam em toda a linha de dispositivos
compatíveis com a plataforma aberta da Epson Open Platform.
Isso inclui a personalização da interface de usuário, gestão e
monitoramento de fluxos de trabalho e melhoria da segurança.

A plataforma aberta da Epson Open Platform permite
respaldar as principais marcas e tecnologias de leitores
de cartões para se adaptar aos requisitos do cliente.
Se for necessário, a plataforma aberta da Epson Open Platform
também pode ser personalizada, a fim de permitir a integração
com outras tecnologias e leitores.

$

Melhore seu retorno de investimento

Gestão centralizada
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Tenha acesso a mais clientes tornando sua solução
compatível com nossos dispositivos.

Compatibilidade
com os principais
leitores de cartões
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Acesso a novos clientes

$

Integração simplificada

Proteção de documentos
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Confie na Epson
Os fornecedores independentes de software (ISV) parceiros
receberão o nosso suporte direto para facilitar a integração
de sua solução com a plataforma aberta da Epson Open
Platform (EOP).
O kit de desenvolvimento de software completo oferecido incluirá
documentos e ferramentas que permitirão integrar sua solução
com os modelos compatíveis.

Controle e criação de relatórios de uso

Proteção de MFPs

