Fantástico.

"Pode encontrar super heróis nos locais mais inesperados"

Há mais do que aparenta na nova serie de impressoras multifunções a cores e-STUDIO400AC,
da Toshiba – uma solução altamente versátil que pode mudar a maneira como as empresas
imprimem e processam documentos.
Se procura uma impressora que foi projetada para dar suporte ao seu negócio,
diga "olá" ao mais recente super-herói.

Extremamente fácil de utilizar
Quando os sistemas e processos não se alinham, a rentabilidade sofre

dos empresários dizem que os
problemas surgem quando as
aplicações internas não se
comunicam1

80%

Quando a tecnologia é ineficiente, os funcionários são menos produtivos

acreditam que seriam mais
eficazes com melhores
ferramentas e tecnologias2

48%

Integração perfeita
e-BRIDGE Next integrado
Para uma compatibilidade perfeita – aprimorando o seu
ambiente existente, tudo com a experiência intuitiva com a
qual já está familiarizado.

Ecrã multi toque tipo
tablet intuitivo

Adiciona-se à gama
existente de dispositivos
A3

Design inteligente e orientado
para o utilizador, com as
soluções personalizáveis mais
recentes

A mais nova adição à família e-BRIDGE Next oferece suporte às
prioridades da sua empresa, desde a optimização do fluxo de
trabalho à segurança.

Enfrenta o crescente crime cibernético
As empresas temem que as ciberameaças sejam um problema
crescente

68%
dizem que os riscos de
segurança cibernética
estão a aumentar3

Os dispositivos de endpoint tornaram-se um ponto fraco

Mais de 70%
das quebras de segurança são originadas no endpoint 4

Manter os dados privados seguros nunca foi tão importante

Segurança
A serie e-STUDIO400AC protege o que é seu!
A informação digital é um dos ativos mais valiosos para qualquer
empresa — podemos ajudá-lo a mantê-la longe das mãos erradas.

Disco com autoencriptação para máxima
segurança (standard)

Autenticação do utilizador
através de cartão
contactless ou PIN para
prevenir acessos não
autorizados

Todos os modelos
e-BRIDGE Next podem
ser configurados para
serem compatíveis com
HCD-PP

Mantenha-se conectado
Para os proprietários de pequenas empresas, a
conectividade é uma propriedade crescente.

44%
dizem que pretendem
investir em dispositivos
concetados em Internet
of Things (IoT)5

e ajuda-os a acompanhar a concorrência

Mais de

METADE
dos novos negócios com base em
Internet of Things 6

Eficiência no seu negócio
Tecnologia e-BRIDGE Next
Estes equipamentos podem ser personalizados com aplicações
que vão de encontro aos requisitos do seu negócio, para aumentar
a sua eficiência e simplificar os seus processos.

Maximiza o tempo de
actividade e reduz a carga
de trabalho do IT com a
gestão remota.

Integra-se
diretamente com os
serviços de cloud mais
comuns.

Impressões e
digitalizações
à sua escolha através
do MFP

Selecione e defina as
apps da sua escolha
para personalizar o seu
MFP

Potencie os seus ambientes
Automatizar processos pode ter um grande impacto na produtividade.

59%
dos trabalhadores dizem que
isso poderia economizar seis
ou mais horas por semana 7

Utilizar apps personalizáveis pode ter o mesmo efeito

7.5
horas/semana
poupadas por trabalhador8

Optimização do fluxo de trabalho
Integra-se facilmente com a sua infraestrutura e fluxos de trabalho
existentes. As apps incorporadas nos equipamentos da Toshiba são
personalizáveis, melhorando ainda mais o suporte ao fluxo de trabalho e
proporcionando mais eficiência.

Interface de utilizador
personalizável para melhorar a
experiência do utilizador e
tornar mais rápido o fluxo de
trabalho

Digitalização de alta velocidade
com alimentador de documentos
duplo, fornecendo até 116 imagens
por minuto

OCR acelera a criação de
PDFs pesquisáveis a partir
de documentos em papel

Adptável a cada situação – cloud,
móvel ou task-based – com apps
opcionais

Ajuda na ecologia
As empresas estão a assumir um papel mais ativo em direção
à sustentabilidade

1 em 5

das empresas considera essencial
para a sua sobrevivência a longo
prazo9

Os consumidores também demonstram um interesse crescente

Produtos embalados com
materiais sustentáveis

50%

crescimento de
mercado
Sustentabilidade
Graças ao programa Carbon Zero da Toshiba
a série e-STUDIO400AC atende aos mais altos padrões ambientais, é
neutro em carbono e traz mudanças positivas para o planeta.

Apresenta um baixo
consumo de
energia em modo
de hibernação

Oferece valores TEC
de excelência

Disponibiliza a sua
contribuição ambiental no
visor do MFP, com a app
e-BRIDGE Plus for Green
Information

Preparado para a ação, onde for
necessário
Em apenas alguns anos , o ambiente de trabalho
pode ser significativamente diferente

30%
das pessoas vão trabalhar em
casa vários dias por semana, é
o que está previsto11

As empresas podem começar a repensar os
seus escritórios para obter a máxima
produtividade

A Toshiba está aqui para o ajudar
Integrar e simplificar processos
A serie e-STUDIO400AC está equipada com tecnologia
industry-leading , projetada para conectar grupos de
trabalho.

Perfeito para
pequenas salas de
reuniões e espaços
limitados

O papel e consumíveis são
carregados na parte
frontal, para que possam
caber em espaços estreitos

Impressionante capacidade
de papel – até 3,200 folhas
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