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Toshiba anuncia o Encompass X em comemoração ao 10o aniversário do 

programa de serviços gerenciados de impressão  
 

A atualização do software de gerenciamento de parque de impressoras baseado em nuvem 
apresenta funcionalidade aprimorada para ajudar a reduzir a pegada ecológica e os custos 

operacionais dos clientes 
 

IRVINE, Calif. (3 de março de 2015) — Para comemorar o 10o aniversário de seu programa 

Encompass de serviços gerenciados de impressão (MPS) líder da indústria, a Toshiba America 

Business Solutions anunciou hoje o Encompass X, a mais recente versão do aclamado software 

de gerenciamento de parque de equipamentos da Toshiba.   

O Encompass X permite que consultores de serviços profissionais da Toshiba e de seus 

revendedores documentem, com rapidez e precisão, a localização, a utilização, o custo e a eficiência 

energética de um parque de copiadoras, impressoras e outros equipamentos de escritório. 

Usando o Encompass X, os analistas conseguem plotar esses dispositivos em uma planta 

baixa, calcular o custo total de propriedade, medir a eficiência energética e calcular uma série de 

outros custos diretos e indiretos associados à produção e ao gerenciamento de documentos. 

Além de fornecer uma análise detalhada do estado atual, os analistas usam o Encompass X 

para planejar um ambiente de impressão otimizado que aprimora os custos, a produtividade e a 

eficiência energética dos clientes. 

Usando o Encompass X em conjunto com outras soluções líderes da Toshiba, podemos ajudar 

os clientes a reduzir seu volume de impressão, consolidar impressoras e copiadoras e visualizar 

implantações previamente, antes que um único dispositivo seja removido ou instalado. 

 “Ter uma plataforma de MPS que seja simples, porém abrangente, é um requisito universal da 

indústria de impressão e processamento de imagens que raramente é atendido”, disse Jake Fishman, 

gap intelligence, inc.  
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“Os avanços que o Encompass X oferece à nossa comprovada plataforma de MPS atendem esse 

requisito e oferecem à Toshiba e aos seus canais uma capacidade única de transmitir sua proposta de 

valor na área de MPS”. 

“Com o lançamento do Encompass X, nós agora oferecemos aos clientes um enfoque mais 

abrangente, visual e impactante de seu ambiente de impressão, em conjunto com uma solução 

detalhada e coesa, visando alcançar um fluxo de trabalho com ‘menos impressões’ e uma 

infraestrutura com eficiência energética”, afirmou Bill Melo, diretor executivo de marketing da Toshiba 

America Business Solutions.   

Clique para tweetar: Toshiba anuncia o Encompass X em comemoração ao 10o aniversário do 

programa de serviços gerenciados de impressão   

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 

independente da Toshiba Corporation, uma empresa da Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de 

equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que o gerenciamento do conteúdo da 

sua empresa vai muito além de simplesmente fazer cópias. Ele abrange o gerenciamento de informações, quer 

sejam impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e 

produtos do mundo real — sejam os nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIO™ ou a inovadora 

linha de sinalização digital Ellumina™ — para satisfazer todas as suas necessidades de gerenciamento de 

conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu impacto ambiental. E se existe 

algo que pode ser útil hoje, para todas as empresas e para o nosso planeta, é conseguir fazer mais com menos.  

Para obter mais informações sobre as soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América 

Latina, visite o site www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube.     
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