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Newsweek reconhece o programa de serviços gerenciados de impressão  

da Toshiba  
  

Importante revista de notícias concede à Toshiba o prêmio Melhores ferramentas de negócios  

de 2019  

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 28 de agosto de 2019 — A revista Newsweek reconhece o esforço 

contínuo da Toshiba America Business Solutions em inovação ao incluir a oferta Encompass de 

serviços gerenciados de impressão (MPS, na sigla em inglês) na lista de Melhores ferramentas de 

negócios de 2019.   

 

O programa de serviços gerenciados de impressão Encompass da Toshiba, consagrado no setor, 

possibilita que consultores da Toshiba e seus revendedores analisem com rapidez e precisão o 

custo e o impacto ambiental da operação do parque de impressoras e copiadoras de um cliente e 

identifica as potenciais vulnerabilidades de segurança de dispositivos e documentos. A 

ferramenta analítica Encompass baseada em nuvem permite aos consultores da Toshiba criar um 

plano de implementação de copiadoras e impressoras que otimiza a utilização dos ativos já 

existentes e identifica produtos para remoção, realocação ou substituição. Além disso, os 

consultores da Toshiba utilizam a ferramenta Encompass para identificar aprimoramentos no 

fluxo de trabalho e oportunidades de redução de impressão.  

 

“No mundo dos negócios, todos reconhecem a importância que as ferramentas de tecnologia têm 

para o sucesso”, disse Nancy Cooper, editora executiva global da Newsweek. “Queremos 

proporcionar aos nossos leitores uma lista confiável das melhores ferramentas de negócios nos 

Estados Unidos. Nossa pesquisa, em parceria com a Statista Inc., permitiu a identificação dos 

melhores fornecedores de software empresarial e de serviços de software em 54 categorias, e o 

leitor pode ter certeza de que qualquer ferramenta nessa lista é um excelente produto. Tenho 

satisfação em afirmar que a Toshiba foi reconhecida como a Melhor ferramenta de negócios na 

categoria de serviços gerenciados de impressão.” 

 

https://www.newsweek.com/
http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://www.newsweek.com/best-business-tools-2019/administration-organization
https://www.newsweek.com/best-business-tools-2019/administration-organization
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A classificação das Melhores ferramentas de negócios da Newsweek é baseada em uma pesquisa 

nacional (nos EUA) com mais de 10 mil usuários de software profissionais e prestadores de 

serviços de software. A lista de Melhores ferramentas de negócios da Newsweek também é 

determinada por meio da avaliação de mais de 1.500 usuários da geração Z que responderam a 

pesquisa. Empreendedores jovens de cursos de administração de empresas em todos os Estados 

Unidos também participaram de uma votação on-line.                

 

“A Toshiba tem o prazer de receber o reconhecimento da Newsweek pelo nosso programa 

Encompass de serviços gerenciados de impressão”, afirmou Bill Melo, diretor executivo de 

marketing da Toshiba America Business Solutions. “Buscamos melhorar continuamente a 

experiência dos usuários de cada um dos nossos clientes e parceiros de revenda, ajudando a 

garantir que cada um deles possa operar de maneira mais segura, eficiente, econômica e 

sustentável. Essa mentalidade é inerente ao desenvolvimento do programa Encompass.” 

 

Sobre a Newsweek 

A Newsweek é uma revista importante, com site na web, que há mais de 80 anos leva jornalismo de 

alta qualidade a leitores de todo o mundo. 

A Newsweek publica as notícias mais recentes, análises aprofundadas e ideias sobre assuntos 

internacionais, tecnologia, negócios, cultura e política. Além de sua presença on-line e em 

dispositivos móveis, a Newsweek publica edições impressas semanais em inglês nos Estados Unidos, 

na região Europa/Oriente Médio/África e na Ásia, além de edições em coreano, espanhol, japonês, 

polonês e sérvio. 

 
Sobre a Statista 

A Statista publica mundialmente relações de empresas e classificações setoriais consagradas, com 

parceiros de mídia de alto nível. Esse serviço de pesquisa e análise é baseado no sucesso do site 

statista.com. O destacado portal de dados e inteligência de negócios oferece estatísticas, dados 

relevantes para empresas e uma gama de pesquisas e estudos de mercado e de consumo. 
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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: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

+1 949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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http://www.business.toshiba.com/
http://www.business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

