
CONHEÇA OS CUSTOS 
OCULTOS DA IMPRESSÃO 
PROFISSIONAL

WorkForce Pro RIPS

Imprimir registo de 
tarefas pendentes 
em fila de espera

Necessidade de 
suporte de TI

Consultar manual 
de assistência

Eliminar desperdício 
dos consumíveis

Encomendar mais 
consumíveis



24€ mil milhões em perdas 
de produtividade

7€ mil 
milhões

OS CUSTOS OCULTOS DA 
IMPRESSÃO PROFISSIONAL

Fonte: Coleman Parkes Research1

7€ mil milhões em 
perdas de produtividade 
atribuídas às impressoras 
e à tecnologia de 
impressão

O mau desempenho das 
TI resulta em perdas de 
produtividade anuais na 
ordem dos 24€ mil milhões, 
em que cerca de 7€ mil 
milhões são atribuídos 
às impressoras

48% dos problemas de impressão ocorrem 
em modelos de impressão centralizada

57% dos problemas de impressão estão relacionados 
com a manutenção

62% dos gestores de TI considera a redução da 
frustração dos colaboradores uma vantagem 
fundamental da actualização dos sistemas/hardware

29% mostram-se frustrados por terem de ir buscar 
as impressões fora da zona das secretárias em zonas 
de impressoras centralizadas

27% estão preocupados com as filas de espera das 
impressoras e com a falta de disponibilidade quando 
têm de imprimir num prazo muito curto

42% enfrenta actualmente problemas de desperdício 
de tempo e custos



Consultar 
manual de 
assistência

Diminuição do tempo de 
inactividade
A menor intervenção reduz as interrupções 
demoradas

Redução do tempo de inactividade com a 
tecnologia Epson PrecisionCore comprovada

Imprimir registo 
de tarefas 

pendentes em 
fila de espera

Maior produtividade
Permite impressoras distribuídas 
que proporcionam impressão de alta 
qualidade local

Reduz o tempo de espera das impressões

Acrescenta segurança e a confidencialidade 
com a recolha de impressões local

Encomendar 
mais consumíveis

Gestão de consumíveis 
simplificada
Reduz os níveis de consumíveis perdidos, 
furtados, expirados ou em fim de ciclo de vida

Liberta tempo graças à simplificação da gestão 
de stocks de consumíveis

Reduz os requisitos de espaço de 
armazenamento de consumíveis

Necessidade de 
suporte de TI

Baixos custos de suporte de TI
Reduz o tempo dedicado às chamadas de 
suporte e o tempo de espera

Reduz o tempo despendido a reparar as 
impressoras por utilização indevida dos 
consumíveis

Permite uma utilização mais eficiente 
e direccionada dos recursos de TI

Eliminar 
desperdício dos 

consumíveis

Responsabilidade ambiental
Reduz o desperdício dos consumíveis

Ajuda a cumprir os objectivos ambientais

Elimina a necessidade de gerir programas 
de recolha e reciclagem complexos

Reduz a emissão de carbono da logística

FAÇA DO DESPERDÍCIO INÚTIL 
UMA COISA DO PASSADO
O novo WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System (RIPS) da Epson elimina 
praticamente todas as tradicionais frustrações relacionadas com a impressão 
profissional, como a perda de tempo, as despesas desnecessárias, a perda 
de produtividade e o impacto ambiental desnecessário.

Em vez disso, as empresas podem desfrutar de um recurso de 
impressão acessível, fiável, seguro e de alta qualidade que produz aquilo 
que necessitam, quando necessitam e torna muito mais fácil conseguir 
custos de impressão previsíveis.

Reduzir desperdício de consumíveis
Quantidade de desperdício em embalagens e toners para 
impressoras laser necessários para imprimir 75.000 páginas 
a preto e 50.000 a cores2



80%

MENOS PARAGENS, MAIOR 
PRODUTIVIDADE

Elimine as tradicionais frustrações com as impressoras e liberte o seu negócio 
com as mais recentes impressoras profissionais WorkForce Pro RIPS. 
A tecnologia avançada Replaceable Ink Pack System (RIPS) utiliza unidades 
de abastecimento de tinta de rendimento ultra-elevado para imprimir até 
75.000 páginas entre substituições de tinteiros4.

Assim, é eliminada a maioria do lixo físico resultante da impressão, quando 
comparado com as impressoras laser a cores comparáveis. Mas isto é apenas 
o começo. Também reduz significativamente o tempo e as complicações, 
ajuda a atingir os objectivos ambientais e melhora a produtividade ao 
proporcionar as vantagens de um parque de impressoras distribuídas.

Menor consumo 
de energia que as 
concorrentes 
laser a cores3

Não perca mais tempo
Reduza o tempo de inactividade resultante da gestão e eliminação dos 
consumíveis, da deslocação a impressoras centrais, da espera pelas 
impressões e da procura por documentos perdidos ou furtados. Reduza 
o fardo do suporte de TI causado pela correcção de erros dos utilizadores, 
como a incorrecta instalação dos consumíveis.

Não perca mais dinheiro
Reduza o custo de todo este desperdício de tempo e energia, dê um 
melhor uso aos recursos de TI e optimize a gestão dos consumíveis 
com a tecnologia Epson RIPS. Obtenha custos de impressão previsíveis 
ao mesmo tempo que colhe os benefícios da produtividade do modelo 
de impressão distribuída.

Não desperdice mais recursos
Quatro unidades de abastecimento de tinta ou uma montanha de toners, 
fotocondutores, tambores e embalagens? Não há comparação. Além 
disso, a WorkForce Pro RIPS reduz significativamente o impacto ambiental 
da logística e da reciclagem para o ajudar a cumprir os seus objectivos 
ambientais. Também consome menos energia do que as concorrentes laser 
a cores.3



75.000

ATÉ 75.000 PÁGINAS DE 
IMPRESSÃO ININTERRUPTA4

Elevado desempenho, baixo intervenção
Mantenha a produtividade na sua empresa com a WorkForce 
Pro RIPS. Esqueça as frequentes interrupções demoradas para 
substituir os consumíveis, resolver problemas de gestão de 
consumíveis, corrigir problemas ou esperar pelo suporte de TI. 
Concentre-se apenas na impressão profissional on-demand 
sem problemas.

Previsão de custos de impressão
Disponível exclusivamente no âmbito da solução Managed Print 
Service, as impressoras WorkForce Pro RIPS ajudam a criar um 
parque de impressoras distribuídas que não só dá resposta às 
exigências dos grupos de trabalho atarefados, como permite prever 
os custos de impressão.

Proximidade e segurança
Os benefícios de um parque de impressoras distribuídas incluem 
a facilidade de acesso, a confidencialidade e o controlo, que 
contribuem para a melhoria do fluxo de trabalho. O modelo de 
impressora distribuída local é particularmente útil nos ambientes 
onde a confidencialidade e o acesso rápido e directo são cruciais. 
Incluem-se os ambientes de administração, jurídico e de recursos 
humanos, bem como os de trabalho com o público, como 
professores, médicos, enfermeiros e vendedores que não podem 
abandonar os clientes, pacientes ou alunos para irem buscar 
impressões.

Obtenha previsões 
dos custos de 
impressão e 
beneficie do aumento 
de produtividade 
de um parque 
de impressoras 
distribuídas à 
medida do seu 
fluxo de trabalho



A GAMA WORKFORCE 
PRO RIPS

Ensaiada, testada e preparada para produzir
Tirando partido da nossa experiência estabelecida na impressão industrial 
e comercial, as impressoras Epson WorkForce Pro são robustas e fiáveis. 
Além do mais, consomem até menos 80 por cento de energia do que as 
concorrentes laser a cores3.

A nova tecnologia WorkForce Pro RIPS produz até 75.000 impressões de 
qualidade profissional entre substituições de tinteiros4. Com a impressão 
duplex e a compatibilidade com as soluções de fluxo de trabalho Document 
Capture Pro e Email Print for Enterprise7, a gama WorkForce Pro RIPS não 
podia ser mais profissional.

WF-R5190DTW WF-R5690DTWF WF-R8590DTWF WF-R8590D3TWFC

–  Até 75.000 páginas por 
unidade de abastecimento 
de tinta preta4

–  Até 50.000 páginas por 
unidade de abastecimento 
de tinta de cores4

–  Impressora a cores A4
–  Até 34 ppm 

monocromáticas, 30 ppm 
a cores (20 ppm ISO)5

–  Ciclo de rendimento 
mensal máximo de 
45.000 páginas6

–  Capacidade para 580 
folhas de papel padrão

–  Até 75.000 páginas por 
unidade de abastecimento 
de tinta preta4

–  Até 50.000 páginas por 
unidade de abastecimento 
de tinta de cores4

–  Impressora, digitalizador, 
fotocopiadora e fax A4

–  Até 34 ppm 
monocromáticas, 30 ppm 
a cores (20 ppm ISO)5

–  Ciclo de rendimento 
mensal máximo de 
até 45.000 páginas6

–  Capacidade para 580 
folhas de papel padrão

–  Até 75.000 páginas por 
unidade de abastecimento 
de tinta4

–  Impressora, digitalizador, 
fotocopiadora e fax 
a cores A3+

–  Impressão A4 até 34 ppm 
monocromáticas/a cores 
(24 ppm ISO)5

–  Ciclo de rendimento 
mensal máximo de 
até 75.000 páginas6

–  Capacidade para 831 
folhas de papel padrão

Especificações de para 
o modelo WF-R8590DTWF, 
e ainda:
–  Inclusão de 2 

alimentadores adicionais 
de 500 folhas de papel

–  Capacidade para 
1831 folhas de papel

–  Inclusão de armário 
de suporte

WorkForce Pro RIPS com PrecisionCore
A nossa mais recente e mais avançada cabeça de impressão baseia-se na tecnologia disponível nos 
produtos comerciais e industriais da Epson. Consequentemente, o PrecisionCore proporciona melhorias 
incríveis em termos de velocidade, qualidade, fiabilidade e eficiência.

*1Inquérito realizado pela Coleman Parkes em nome da Epson Europe junto de 1250 empresas de França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido com 50 a 500 colaboradores e mais de 500 colaboradores. 
Foram inquiridos os decisores na área das TI. Participaram 250 empresas por país, nos sectores Financeiro, Retalho e mercados empresariais em geral. O inquérito decorreu em Fevereiro de 2014. *2Comparação 
efectuada entre a WorkForce Pro WF-R5690 e a HP LaserJet Pro 400 M475 Series. Para mais informações, visite www.epson.eu/inkjetsaving *3Para mais informações, visite www.epson.eu/inkjetsaving *4Produção 
aproximada de páginas. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield *5Determinado de acordo com a 
norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média de ESAT do Teste de Categoria de Escritório nos modos A4 simplex e duplex predefinidos. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing *6Número máximo de 
páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da impressora, incluindo velocidades de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de papel. *7Saiba mais sobre o Email Print for 
Enterprise em www.epson.pt/epe 

Unidades de abastecimento 
de Tinta CMY para a 
WorkForce Pro RIPS

Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED 
e Wi-Fi Direct são marcas da Wi-Fi Alliance. O logótipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.R
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