Oprogramowanie Epson Edge Print

Łatwe drukowanie
w najwyższej
jakości

Zaawansowane i oferujące
szereg funkcji oprogramowanie
Epson Edge Print jest łatwe
w obsłudze i zapewnia gotowe
do drukowania rozwiązanie.

Wszystko, czego potrzebujesz, to kompleksowe rozwiązanie
Drukarki SureColor z serii SC-S i SC-F są standardowo wyposażone w oprogramowanie
Epson Edge Print1. To proste w obsłudze, lecz oferujące mnóstwo funkcji oprogramowanie
stanowi kompleksowe rozwiązanie. Za jego pomocą możesz zwiększyć prędkość drukowania
oraz produkcję przy zapewnieniu wysokiej jakości, co przekłada się na szybszy rozwój firmy.

Oblicz wartość każdego wydruku

Uprość produkcję

Narzędzie kalkulacyjne LFP Accounting pozwoli
obliczyć koszt każdego wydruku na podstawie
zużycia papieru i atramentu. Lepsza przejrzystość
i kontrola nad każdym zadaniem zapewnią
bezproblemową pracę.

Szybko konfiguruj do dziesięciu drukarek –
będą gotowe do pracy tuż po zainstalowaniu
oprogramowania Epson Print Edge.

Tchnij życie w projekty
Twórz wydruki o płynnej gradacji, spójnym
odwzorowaniu kolorów oraz minimalnej ziarnistości.

Dostarczaj spójne wydruki wysokiej jakości
Maksymalnie wykorzystaj szeroką przestrzeń
kolorów zapewnianą przez drukarki Epson (serie
SureColor SC-S i SC-F1). W połączeniu z profilami
nośników uzyskasz doskonałe rezultaty za każdym
razem.

Drukowanie reklam
wizualnych i na tkaninach
stało się proste
Oprogramowanie Epson Edge Print zostało specjalnie
opracowane pod kątem współpracy z różnymi drukarkami
i technologiami druku Epson.
Stanowi ono kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu możesz zaoferować
swoim klientom najwyższy poziom obsługi, a jednocześnie uprościć pracę
i zaoszczędzić cenny czas produkcji. Epson Edge Print otwiera nowe możliwości
dla firm, pozwalając łatwo drukować na różnych nośnikach — możesz poszerzyć
swoją ofertę o usługi druku wielkoformatowych materiałów reklamowych
w wysokiej jakości czy druku na tkaninach.
Zintegrowana aplikacja Epson Edge Dashboard pozwala na bezpłatne pobranie
ponad 250 profili nośników, dzięki czemu można zastosować optymalne
ustawienia drukarki pod kątem przepływu pracy i tworzyć dla klientów
wydruki z najdokładniej odwzorowanymi kolorami.
Zaawansowane i wyposażone w liczne funkcje oprogramowanie Epson Edge
Print jest proste w obsłudze i zapewnia gotowe do drukowania rozwiązanie, które
pozwala na zwiększenie tempa rozwoju firmy, jej produktywności oraz technik
produkcyjnych związanych z drukowaniem.

Wszystko, czego potrzebujesz,
by zaoferować swoim klientom
najwyższy poziom obsługi,
a jednocześnie uprościć pracę
i zaoszczędzić cenny czas
produkcji.

Uwolnij potencjał
rentowności swoich
drukarek
Dokładne dopasowanie kolorów
Dokładne dopasowanie kolorów docelowych przez
wykorzystanie szerokiej przestrzeni kolorów drukarki pozwala
osiągnąć ich doskonałe odwzorowanie. Jest to szczególnie
ważne przy druku logo marek na plakatach reklamowych
i innych oznakowaniach. Można też łatwo zamienić kolory
i zastosować profile dla najpopularniejszych nośników
w zaledwie kilku krokach – do bezpłatnego pobrania
dostępnych jest ponad 250 profili nośników.
Inteligentny nesting pozwalający zmniejszyć zużycie
nośników i ilość odpadów
Oprogramowanie Epson Edge Print pozwala maksymalnie
wykorzystać rozmiary nośników i zminimalizować ilość
odpadów poprzez inteligentne planowanie i nesting.
Oszczędności nośników są w zasięgu jednego kliknięcia.
Drukowanie z oznaczaniem zadań zwiększające
przejrzystość zamówień
Zarządzaj wszystkimi zamówieniami, dodając kluczowe
informacje do wydruków. Możesz z łatwością odnajdywać
zamówienia dzięki oznaczeniom zarówno plików, drukarki czy
nazw nośników, jak również dat rozpoczęcia czy ustawień.
Opcje linii cięcia
Oprogramowanie Epson Edge Print umożliwia dodanie różnych
znaczników przycięcia (linii wokół obiektu, w stylu zachodnim
lub japońskim) w razie potrzeby.
Drukowanie wielowarstwowe zapewniające dokładne
odwzorowanie koloru białego i srebrnego
Łatwe drukowanie wielowarstwowe pozwala dokładnie
odwzorować czystą biel i metaliczny srebrny kolor za pomocą
drukarek SureColor SC-S80600/SC-S80610 – nawet jeśli
kolory te nie znajdują się w plikach danych – aby przyspieszyć
czas produkcji.

Epson Edge Dashboard
Epson Edge Print współdziała z aplikacją Epson Edge Dashboard. Dzięki
intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi można łatwo zarządzać
nawet dziesięcioma drukarkami z dowolnego urządzenia i tym samym
optymalizować produkcję oraz redukować ilość odpadów.
Narzędzie Epson LFP Accounting2
Narzędzie LFP Accounting mierzy koszty związane z nośnikami i atramentem, dając
wgląd w dokładny koszt druku i produkcji każdego zadania. Dzięki temu możesz
utrzymywać ceny na konkurencyjnym poziomie i zwiększać produktywność firmy.

Wykorzystaj w pełni
specjalistyczną wiedzę
Epson, aby zoptymalizować
swoją produkcję
Skontaktuj się ze sprzedawcą Epson, aby dowiedzieć się,
jak oprogramowanie Epson Edge Print może zapewnić
imponujące rezultaty pomagające w rozwoju Twojej firmy.

Dążenie do odpowiedzialności społecznej i biznesowej
Firma Epson dokłada wszelkich starań, by tworzyć przyjazne dla środowiska produkty, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju na każdym etapie ich opracowywania – od
koncepcji do realizacji. Pomagamy klientom rozpoznawać korzyści dla środowiska, które zapewnia nasza technologia, niezależnie od tego, czy jest to przedefiniowanie produkcji dzięki
innowacyjnym urządzeniom robotycznym, oszczędzanie energii dzięki technologii drukowania w biurze czy rewolucjonizowanie druku na tkaninach dzięki rozwiązaniom cyfrowym.
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ oraz cele gospodarki obiegu zamkniętego. Oferujemy przyjazne dla
środowiska innowacje, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wybory, których dokonujemy jako organizacje, jednostki czy społeczeństwo, są kluczowe do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

A8384_Edge_Print_Software_PL_04/19

1
2

SureColor SC-F6200/F7200/F9300
Tylko serie SureColor SC-S i SC-F9300

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25

PolskaEpson

www.epson.pl

@EpsonEurope
epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

