
Obecnie dużym problemem każdej placówki bankowej jest 

przestarzała infrastruktura systemów druku, generująca 

duże koszty obsługi, serwisu oraz nośników, bazująca czę-

sto jeszcze na drukarkach igłowych.  Rozwiązaniem są urzą-

dzenia Epson z rewolucyjną technologią atramentową. Urzą-

dzenia dzięki bardzo niskim kosztom ekslpoatacji i serwisu, 

charaktaryzują się niespotykaną niezawodnością, są w stanie 

zastąpić starsze rozwiązania. Znacząco podnosząc  komfort 

pracy, wydajność, zachowując przy tym bardzo wysokie stan-

dardy jakościowe oraz dodatkowe możliwość wdrożenia i inte-

gracji nowoczesnych systemów obiegu dokumentów w Banku. 

Nowoczesny bank to nie tylko wysoki poziom usług i obsługi klienta, ale również 
nowoczesne narzędzia i sprzęt, które podnoszą poziom obsługi, obniżając jedno-

cześnie  wydatki administracyjne banku. 

W bankowości liczy się precyzja i czas.

Epson wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygoto-

wał dedykowaną ofertę dla sektora bankowości, dopa-

sowując wybrane modele urządzeń do potrzeb różnych 

ośrodków generowania wydruków w Banku. Stwarzając 

jednocześnie możliwość  połaczenia sprzętu z systemem 

DocuProfessional, który w szybki i łatwy sposób umoż-

liwia ustandaryzowanie procesów obiegu dokumentów 

w Banku, łatwe opracowanie procedur bezpieczeństwa 

procesów druku oraz integracji procesów skanowania 

dokumentów wprost do systemu bankowego. DocuPro-

fessional to kompleksowy system obiegu dokumentów, 

skanowania, dostępu do urządzeń, raportowania oraz 

skanowania w Banku. Cała obsługa wykonywana jest 

przy pomocy panelu urządzenia, a digitalizowane zasoby 

są automatycznie umieszczane we właściwych lokaliza-

cjach. 

Rozwiązania dla bankowości



·         rozliczanie kosztów drukowania, kopiowania, skanowania
·         autoryzacja za pomocą karty zbliżeniowej, kodu PIN, konta z AD
·         wydruk poufny i podążający
·         integracja systemu z panelem urządzenia wielofunkcyjnego
·         monitorowanie stanu urządzeń – poziom tonera
·         panel administracyjny dostępny przez interfejs webowy
·         zarządzanie pracami: aktywne, ulubione, historia, usuwanie
·         skanowanie na e-mail i do folderu zalogowanego użytkownika

Uruchom aplikację DocuProfessional 
na panelu urządzenia Epson 

Zaloguj się (podaj PIN 
lub przyłóż Kartę)

Wydrukuj automatycznie nowe 
prace

Wybierz odpowiedni 
dokument z kolejki

Zmień parametry  dokumentu i 
wydrukuj

Informacje dostępne z poziomu 
panelu Administratora
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Jak działa DocuProfessional:

Jak zamówić ? Skontaktuj się z Dystrybutorem

Razem pracujemy na twój sukces ! Odkryj magię skutecznych rozwiązań 

www.primesystem.pl
Autoryzowany dystrybutor Epson

Zalety rozwiązania urządzenia Epson 6590 DWF
z systemem DocuProfessional:

·       możliwość integracji systemu DocuProfessional pod systemy bankowe
·       kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formtu A4
·       skanowanie 2 stron w jednym przebiegu
·       możliwość definiowania tac papieru np.: osobny dla potwierdzenia wpłat a osobny dla A4
·       możliwość podpięcia czytnika kart /autoryzacja za pomocą karty dostępowej/
·       niskie koszty eksploatacji /technika atramentowa/ nawet o 50% w stosunku do konkurencji
·       mniejsze zużycie prądu o 80% w stosunku do konkurencji
·       możliwość wydrukowania do 10 000 stron1 czarno-białych i 7000 stron1 w kolorze

System

Urządzenie

Skontaktuj się z Partnerem:

1 Zasobnik atramentu o dużej pojemności umożliwia wydrukowanie około 10 000 stron w czerni oraz 7 000 stron w kolorze. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania.  
Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield. Wkłady początkowe zawierają tylko tyle atramentu, by można było uruchomić drukarkę. Do normalnego użytku należy zakupić nowe atramenty.
Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson WF-6590 DWF

Zapytaj
swojego dostawcę

Gwarancja 3 lata on-site
po rejestracji na stronie producenta


