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Toshiba conquista prêmios Stevie Gold e Bronze 
  

As impressoras multifuncionais de última geração da empresa e sua plataforma  

de personalização de MFPs conquistam prestigiados prêmios por sua inovação e valor  

para os clientes  

  

 

LAKE FOREST, Califórnia, 22 de maio de 2019 — A American Business Awards reconhece 

mais uma vez o compromisso da Toshiba America Business Solutions com a inovação e concede 

à empresa de tecnologia os Stevie® Awards Gold e Bronze de 2019. A Toshiba recebeu esse 

prestigiado reconhecimento por sua série e-STUDIO™5015AC de última geração (Stevie Gold) e 

por sua plataforma de personalização de impressoras multifuncionais (MFPs) Elevate™ 2.0 

(Stevie Bronze). 

 

A série e-STUDIO5015AC da Toshiba produz 50 páginas em cores ou em preto e branco por 

minuto e é capaz de lidar com praticamente qualquer dos aplicativos de impressão, gestão de 

documentos e fluxo de trabalho exigidos pelas empresas da atualidade. Os cinco sistemas que 

compõem a série e-STUDIO5015AC combinam o potente processador multi-core Intel® Atom™ 

com o que há de mais recente em recursos de segurança. A conformidade com o Hard Copy 

Device Protection Profile, a mais recente certificação de segurança adotada pela National 

Information Assurance Partnership (NIAP) e pelos Common Criteria Test Laboratories, ajuda a 

garantir que todas as operações de digitalização, cópia, fax e impressão de documentos digitais 

usando MFPs Toshiba sejam seguras. 

   

A plataforma Elevate da empresa permite a personalização das MFPs e-STUDIO, capacitando os 

revendedores Toshiba a adicionar novas funcionalidades e personalizar a interface do usuário 

para atender às necessidades exatas de cada cliente. As MFPs personalizadas pela plataforma 

Elevate melhoram a produtividade e a utilidade por meio da execução via um toque de tarefas 

http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://stevieawards.com/aba/product-management-new-product-awards
http://business.toshiba.com/media/tabs/downloads/product/mfp/4515AC-5015AC%20Brochure.pdf
http://business.toshiba.com/media/tabs/downloads/products/elevate.pdf
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
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tanto comuns quanto sofisticadas e da integração simplificada de soluções e aplicativos robustos 

de fluxo de trabalho em um painel frontal totalmente personalizado.   

 

“Os indicados aos American Business Awards de 2019 eram excepcionais. Eles ilustram a 

contínua vitalidade da inovação e o alto nível de realizações em todo o cenário econômico 

americano”, disse Michael Gallagher, presidente e fundador dos Stevie Awards. 

 

O American Business Awards é o principal programa de premiação de empresas dos EUA. 

Todas as empresas que operam nos EUA, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos, grandes ou pequenas, podem se candidatar aos prêmios. Mais de 200 profissionais no 

mundo todo participaram do processo de julgamento para selecionar os vencedores da premiação 

Stevie Awards deste ano. 

 

“Toda a equipe Toshiba está orgulhosa com a conquista de dois prêmios Stevie por seus mais 

recentes produtos e-STUDIO e sua plataforma de personalização de MFPs”, afirmou Bill Melo, 

diretor executivo de marketing. “Os clientes da Toshiba nos Estados Unidos e na América Latina 

apreciam os recursos superiores e o valor geral que nossas MFPs e-STUDIO de última geração 

oferecem, e também a personalização e a simplificação da execução de tarefas com um toque que 

nossa plataforma Elevate permite.” 

 

A Toshiba conquistou diversos prêmios Stevie ao longo dos anos por seus produtos, serviços e 

conferências, incluindo um Stevie Gold em março deste ano por seu evento LEAD (Learn, 

Engage, Act and Deliver) 2018.   

 
Sobre os Stevie Awards 

Os Stevie Awards são concedidos em sete programas: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie 

Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards for 

Great Employers, Stevie Awards for Women in Business e Stevie Awards for Sales & Customer 

Service. A cada ano, a premiação Stevie Awards recebe mais de 12 mil inscrições de organizações de 

mais de 70 países. Honrando organizações de todos os tipos e tamanhos e as pessoas que trabalham 

nelas, esses prêmios reconhecem desempenhos notáveis em locais de trabalho no mundo todo. 

Obtenha mais informações sobre os Stevie Awards no site  www.StevieAwards.com. 

 

http://www.stevieawards.com/


Toshiba conquista prêmios Stevie Gold e Bronze                                                                                                              Página 3 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) fornece impressoras multifuncionais, serviços 

gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos Estados 

Unidos, no México, na América Central e na América do Sul. As premiadas copiadoras e 

impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a segurança exigida  

pelas empresas.  

 

A TABS fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação 

e gerenciamento de projetos, bem como financiamento, para soluções que envolvem desde uma única 

tela até as maiores arenas e estádios. Para obter mais informações, acesse 

www.business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube.  

 

Contato de mídia: 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://www.business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

