TM-T88VI serisi

Pazar lideri
POS çözümleriyle
tempoyu arttırın

Hizmetin iyileştirilmesi
İnternet üzerinden alışverişin popülerliği artmaya devam ederken, mağazalar
ve bireysel müşteriler için hala önemini korumaktadır. Satın alma kararlarının
%56'sının, 2025 itibariyle hala mağazalarda verileceği öngörülüyor1.
Teknoloji perakendecilerin olanaklarını her ne kadar arttırsa da, tüketiciler
alışılagelmiş alışveriş ve yemek siparişleri sürecinde daha fazlasını beklemektedir:

DISCOUNT

Size özel
ödüller

Kişiselleştirilmiş
hizmetler

Yeni ödeme
yolları

Bu beklentileri karşılamak için, perakendecilerin kendilerini yeni hizmetlerin
sunulması yoluyla sürekli olarak iyileştirmeleri gerekir. Örneğin:

Odaklı
promosyonlar

Destekli
satışlar

Mobil
sipariş

Beş tüketiciden biri, kuyruk çok uzun olduğunda bir mağazadan hiçbir şey
satın almadan ayrılıyor2. TM-T88VI'yi kullanarak ve satışa yardımcı olarak,
kaybedilen satışları yakalamaya yardımcı olabilirsiniz.

Epson, TM-T88VI serisini sunar
Güçlü bir inovasyon geçmişinden alınan ilhamla tasarlanan TM-T88VI, Epson'un en büyük POS yazıcısıdır.
En yeni pazar trendleri ve talepleri doğrultusunda şekillendirilmiş olan TM-T88VI, TM-T88V'nin başarısı
üzerine kurulmuş; yazılım ve donanımlarla uyumunu muhafaza etmiştir.
TM-T88V ile yapılan doğrudan karşılaştırmalara göre TM-T88VI:
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kadar
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daha fazla
enerji verimliliği

%49'a
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TM-T88VI serisinde, işinizi büyütmenize yardımcı olacak özellikler ve donanımlar bulunur:

Verimi
maksimum
düzeye çıkarır

Aksaklıkları
minimize eder

Yeni hizmetler
ekler

Bağlılığı artırır

Birlikte çalışabilirlik
Uyarı ışığı desteği
Veri sağlama hizmetleri
Kolay entegrasyon

Büyümenin yeni yollarını keşfedin
Birlikte çalışabilirlik
İşletmenizi geleceğe hazırlayın ve yeni hizmetleri kolayca ekleyin

Eski ve mobil
POS'a aynı anda
bağlanın

Çoklu kanal

Destekli
satışlar

Hedefli
pazarlama

Fırsatları daha fazla
satışa dönüştürün

Uyarı ışığı desteği
Tüketici deneyimini iyileştirin

Kişiselleştirilmiş
mağaza içi
hizmet
Kolay entegrasyon

Maliyetli kesintileri ortadan kaldırın ve işletmeniz üzerindeki etkiyi en aza indirin

Geriye doğru
uyumlu

Birleşik
ePOS SDK

Benzer
kaplama alanı

Veri sağlama hizmetleri
Satın alma davranışları da dahil olmak üzere piyasa istihbaratından yararlanın

Analiz bilgilerini
satın alın

Sadakat
hizmetleri

Mobil sipariş

Teknoloji odağı

Baskı Verileri
Bilgilendirilmesi
Yazdırılan verileri toplar
ve buluta gönderir

Server Direct Print
Bulutta depolanan
baskı işlerini alır

TM-T88VI-iHub
TM-T88VI-iHub ile hem klasik bilgisayar tabanlı POS sistemleri
hem de popülerliği giderek artan web ve tablet çözümleriyle
çalışacak şekilde tasarlanmış merkezi bir POS hub'ı
oluşturabilirsiniz.
Çevre birim ve kablosuz bağlantı seçenekleri yelpazesi,
müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını arayan mağaza,
bar ve restoran sahipleri için idealdir.

*yalnızca TM-T88VI-iHub

Cihaz Verileri
Bilgilendirilmesi
Çevresel birimlerden
topladığı verileri buluta
gönderir*

Temel özellikler

Uyarı ışığı
desteği

Baskı Verileri
Bilgilendirilmesi

Dahili Web
sunucusu

Server
Direct Print
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Kağıt tasarrufu

Mali
destek*

4
350 mm/s’ye
varan baskı hızı

Kolay
entegrasyon
Güvenilir
4 yıla varan
garanti3

*yalnızca TM-T88VI-iHub

Özellikler
TM-T88VI

TM-T88VI-iHub

Baskı hızı

350 mm/sn

Baskı hızı (varsayılan)

300 mm/sn

Baskı yazı tipi

ANK

Fiş sütun kapasitesi
Karakter boyutu

Kağıt genişliği 80 mm, 58 / 80
12 mm (G) x 24 mm (Y) / 0,99 mm (G) x 24 mm (Y)

Karakter seti

1,41 mm (G) x 3,39 mm (Y) / 0,99 mm (G) x 2,4 mm (Y)

95 Alfanumerik, 18 set Uluslararası, 128 x 43 Grafik

Baskı Karakterleri

Metin (Euro simgesi dahil) Grafik, Barkod

Nokta yoğunluğu

180 dpi x 180 dpi

Kağıt boyutu

Arabirimler

79,50 ± 0,50 (G) mm x çap 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (G) mm x çap 83,00 mm
USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, Güç Beslemeli USB
USB 2.0 Tip A (4x), USB 2.0 Tip B, RS-232, Ethernet
(opsiyonel), Paralel (opsiyonel), RS-232 (opsiyonel),
arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Çekmece açma
Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz
LAN IEEE 802.11/b/g/n (opsiyonel), Kablosuz LAN IEEE
802.11a/b/g/n (opsiyonel), Çekmece açma,
Bluetooth (opsiyonel)

CPU
Önceden Yüklenmiş SW

ARM Cortex-A5 384MHz
Baskı Verileri Bilgilendirilmesi, Cihaz Verileri
Bilgilendirilmesi, Server Direct Print, Web Sunucusu,
ePOS-Display, ePOS-Print®

Ürün boyutları

145 x 195 x 148 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)

Ürün ağırlığı
Renkli

1,6 kg
Siyah / Beyaz

Siyah

Kurulum

Yatay, duvara asma

Arabirim konektörleri

D.K.D. işlevi

Nem

Çalışma %10 - %90

Sıcaklık

Çalışma 5° C - 45° C, Depolama -10° C - 50° C

Değiştirilebilir arabirim
Güç kaynağı

Var
PS-180, AC kablosu

Çalışma voltajı
Garanti

Baskı Verileri Bilgilendirilmesi, Cihaz Verileri
Bilgilendirilmesi, Server Direct Print, Web Sunucusu,
ePOS-Device®, ePOS-Display, ePOS-Print®

AC adaptörü, V
24 V

48 ay servise getirerek
İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

24 ay servise getirerek
İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
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Daha fazla bilgi için: epson.eu/tm-t88vi
1. İki aşamalı araştırma projesi FTI Consulting tarafından yürütülmüştür. Birinci aşama, bilgi edinmek ve iş yerlerinin geleceği ve 2025 yılına kadar işgücünün değişen
rolleri konusunda fikirler ve hipotezler geliştirmek amacıyla, 22 Eylül-19 Ekim 2016 tarihleri arasında çeşitli sektörlerden 17 global fütürist ve Avrupalı uzmanla
yapılan nitelikli telefon görüşmelerinden oluşuyor. İkinci aşama, FTI Consulting'in Strateji Danışmanlığı ve Araştırma ekibi tarafından 2-13 Aralık 2016 tarihleri
arasında gerçekleştirilen niceliksel bir çevrimiçi anketi kapsıyor. Katılımcılar, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'daki iş yerlerinde, beş ana sektörde
(kurumsal, imalat, eğitim, sağlık ve perakende) tam zamanlı olarak çalışanlardan oluşuyor. Toplam n=7016 tam zamanlı çalışan anketi tamamlamıştır. Anketi
tamamlayan katılımcıların ülkelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Birleşik Krallık (1329), Fransa (1308), Almanya (1427), İtalya (1526), İspanya (1426). Anketi
tamamlayan katılımcıların endüstriyel sektöre göre dağılımı aşağıdaki gibidir: kurumsal (2051), imalat (1519), eğitim (1090), sağlık (1215), perakende (1139).
Tamamlayan n=7016 için endüstri standardı bir %95 güven aralığı ile +/- %3'lük bir hata marjı olduğu kabul edilir. Standart yuvarlama kuralının uygulanmış
olduğunu ve sonuç olarak bazı toplamların %100'e ulaşmayabileceğini unutmayın. Araştırma metodolojisi veya FTI Consulting'in pazar araştırma hizmetleri
hakkında daha fazla bilgi için: Market.Research@fticonsulting.com
2. Interconnection Consulting, 2013
3. Garanti modele bağlıdır - TM-T88VI garantisi 4 yıl ve TM-T88VI-iHub garantisi 2 yıl geçerlidir
Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

