
Nová generace  
POS tisku

Řada TM-T88VI



Špičková řešení

Dejte se do pohybu

Díky možnosti mobilního připojení získají vaši 
zaměstnanci výhodu větší flexibility při poskytování 
výjimečných služeb zákazníkům. Kromě toho 
můžete celý svůj pracovní tým posílit tím, 
že bude mít informace na dosah ruky.

 – Přidejte současně různá mobilní zařízení a tablety 
do svého stávajícího počítačového systému POS.

 – Umožněte zaměstnancům snadno detekovat 
nejbližší tiskárnu a tisknout z ní pomocí 
technologie majáků (vyžaduje hardwarový 
klíč třetí strany).

 – Párujte snadno kompatibilní mobilní zařízení 
a tablety s připojením NFC.

Objevte řadu tiskáren účtenek nejnovější generace od jedničky 
na trhu v oblasti POS tisku1. S naší nejmodernější řadou  
TM-T88VI můžete zákazníkům nabídnout množství nových služeb 
se současným využitím počítačových systémů POS a mobilních 
a webových služeb POS. Tato řada byla vyvinuta s myšlenkou na 
snadné nasazení i použití a přináší mnohem více než jen rychlé a 
spolehlivé tiskárny účtenek.

Integrujte s lehkostí

Díky bezproblémové integraci tiskárny TM-T88VI 
do stávající infrastruktury informačních technologií 
můžete svým zákazníkům poskytnout služby 
na výjimečné úrovni – nezávisle na nastavení 
vašeho podniku.

 – Pokračujte v používání svého počítačového 
systému POS při integraci mobilních 
a webových služeb POS.

 – Tiskárnu TM-T88VI můžete umístit, 
kamkoli chcete: navazuje na proslulý design 
řady TM-T88, ale má hladší hrany a nabízí lepší 
funkčnost – a také výběr mezi černou a bílou 
barvou.

 – Využijte stávající softwarové aplikace.

 – Díky zpětné kompatibilitě můžete také dále 
využívat svou stávající tiskárnu TM-T88V.

 – Jednoduše integrujte zařízení do stávající 
infrastruktury pomocí rozhraní 3 v 1.



Zlepšete svůj dosah

Implementujte řadu nových služeb a poskytněte 
svým zákazníkům nové možnosti nákupu zboží 
a interakce s vaším podnikem.

 – Využívejte cloudové služby, jako je „klikni 
a vyzvedni“ nebo pokojová služba, díky funkci 
Server Direct Print, která umožňuje získávat 
tisková data z webového serveru a poté je 
vytisknout na tiskárně TM-T88VI.

 – Zabezpečte údaje svých zákazníků díky 
komunikaci chráněné protokolem HTTPS, 
z webu až do zařízení.

Vytvořte centrální rozbočovač

S tiskárnou TM-T88VI-iHub můžete snadno 
integrovat a řídit periferní zařízení včetně snímačů 
čárových kódů, displejů i tabletů.

 – Buďte neustále připojení s řadou kabelových 
i bezdrátových možností připojení.

 – Sestavte si svou infrastrukturu připojením 
rozsáhlé sítě periferních zařízení.



Připravte svůj podnik na budoucnost



Spolehněte se na tisk, kterému můžete 
skutečně důvěřovat

Pokud se vaše pověst opírá o zkušenosti 
zákazníků a vaše příjmy závisí na dokončených 
prodejích, potřebujete hardware, na který 
se můžete kdykoli spolehnout. Tiskárna 
TM-T88VI, navržená a vyvinutá předním 
evropským výrobcem POS tiskáren1, je vaším 
nejspolehlivějším obchodním partnerem.

 – Standardní čtyřletá záruka. 

 – Mechanický střední počet cyklů mezi 
poruchami (MCBF) až 70 milionů řádků.

 – Snižte prostoje, minimalizujte narušení 
provozu svého podniku a snižte celkové 
náklady na vlastnictví zařízení POS 
s robustním designem a nenáročnou údržbou.

Ušetřete energii – ušetřete peníze

Ve srovnání s předchozím modelem je tiskárna 
TM-T88VI opatřena řadou funkcí, které 
vašemu podniku pomohou snížit náklady 
i ekologický dopad.

 – Tiskárna TM-T88VI nabízí o 46 % nižší 
spotřebu energie pro funkci USB za provozu; 
a o 77 % nižší spotřebu energie pro Ethernet 
za provozu2.

 – Snižte plýtvání papírem díky funkcím zpětného 
podávání papíru a automatické úspory, které 
zkracují účtenky a snižují náklady na papír.

 – Šetřete energii díky nízké spotřebě energie 
tiskárny TM-T88VI – tato tiskárna byla 
historicky prvním produktem POS, který 
získal certifikaci ENERGY STAR® pro 
kancelářské vybavení.

Čekejte méně – prodávejte více

Rychlá a snadno použitelná tiskárna TM-T88VI 
dokáže tisknout vysoce kvalitní účtenky rychlostí 
350 mm za sekundu. To znamená zkrácení 
čekání ve frontě a více času pro zaměstnance 
na interakci se zákazníky a zvýšení prodeje.

 – Reprezentujte efektivněji loga a grafiku 
pomocí tisku v odstínech šedé.

 – Zkraťte celkový čas transakcí na minimum 
s vysokou rychlostí automatického ořezávače.



Nové způsoby růstu 
Ať už vedete hotel, kavárnu, restauraci nebo velký obchodní dům, 
tiskárna TM-T88VI vám umožní snadno a rychle rozšířit služby 
a vytvořit nové příjmy. S velkou skupinou vývojářů, kteří vytvářejí 
certifikované aplikace třetích stran pro vaše zařízení, je možné 
téměř cokoliv. 

Podívejte se na následující případy použití a objevte nové způsoby, 
jak oslovit trh – na místě i on-line:

Asistovaný prodej

Podniky mohou svým prodejním týmům 
umožnit poskytovat zákazníkům rychlé aktuální 
informace o skladových zásobách a produktech 
prostřednictvím mobilního zařízení. Tyto transakce 
je dokonce možné uskutečnit i pomocí mobilního 
zařízení mimo systém POS.

Rozvoz jídla

Zákazníci si mohou přes internet pohodlně 
objednávat jídlo, které jim bude dovezeno 
přímo domů. Objednávky automaticky přebírá 
tiskárna Epson umístěná v restauraci. Jakmile 
je objednávka vytvořena, přebere ji šéfkuchař, 
který ji připraví a odešle k rozvozu.



Individuální nabídky a propagační akce

Jedním ze způsobů, jak podniky mohou překvapit 
a potěšit své věrné zákazníky, je odměnit je 
při nakupování. Vytvářejte a tiskněte svým 
zákazníkům účtenky s významnými slevami, 
poukázkami, propagačními akcemi nebo 
věrnostními body k vybraným položkám.

Objednávání jídla přes mobilní telefon

Restaurace a kavárny mohou zákazníkům 
předložit svou nabídku, jakmile se připojí k síti 
Wi-Fi. To znamená, že si zákazníci mohou snadno 
a rychle objednat jídlo přímo ze svého mobilního 
zařízení, aniž by si museli stahovat nějakou 
aplikaci, nebo čekat na obsluhu.



1. Podle hodnocení podílu společnosti Epson na západoevropském trhu s řešeními POS za kalendářní rok 2015 provedeného společností IDC se dominantní podíl společnosti  
Epson na tomto trhu podle hodnoty zvýšil z 38 na 39 %.

2. Spotřeba elektrické energie při tisku 300 účtenek denně při napájení tiskárny 16 hodin denně a vypnutí 8 hodin denně, 365 dnů v roce po dobu 5 let.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.A
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Více informací se dozvíte na adrese epson.cz/tm-t88vi

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz


