WorkForce-asiakirjaskannerit

Joustavat skannerit
sujuvaan työntekoon

Löydä tarpeitasi
vastaava skanneri
Epsonin laaja valikoima luotettavia asiakirjaskannereita tarjoaa
ratkaisun, joka vähentää merkittävästi asiakirjojen latauksessa,
tallennuksessa ja jakamisessa tarvittavia vaiheita.
Valikoimasta löytyy sopiva tuote lähes kaikkiin vaatimuksiin aina edullisista A4perusskannereista A3-malleihin, joiden skannauskapasiteetti on jopa 90 sivua minuutissa.
Epsonin skannereissa hyödynnetään edistyksellistä arkinsyöttötekniikkaa. Automaattinen
arkinsyöttö, hidas toimintotila ja päällekkäissyötön havaitsemisen esto tekee haastavien
materiaalien käsittelystä helpompaa kuin koskaan.
Hyödynnä edistyneitä kuvankäsittelyominaisuuksia, joiden avulla voit saumattomasti lisätä
korkealaatuista, skannattua materiaalia työnkulkuusi – niin yksinkertaisiin asiakirjojen
arkistointijärjestelmiin, pilvipalveluihin kuin yrityssisällön hallintaratkaisuihinkin.
ScanWay – Epsonin ratkaisu tietojen jakamisen kasvaviin vaatimuksiin.
Epsonin ScanWay-malleissa on verkonjakamistoiminto ja tuki itsenäiselle käytölle ilman
tietokonetta. Tämä yksinkertaistaa työnkulkuja ja parantaa turvallisuutta, kun tiedot eivät jää
tietokoneelle.
ScanWay tarjoaa yksinkertaisia, luotettavia ja turvallisia skannausratkaisuja käyttäjille
ja hallinnoijille.
1. Skannaa1 verkkokansioon, sähköpostiin, pilvipalveluun tai USB-muistitikulle2.
2.	Pikapainikkeet3 ja mukautettava paneelinäyttö4 helpottavat töiden tunnistamista, kun
suuri määrä käyttäjiä jakaa saman laitteen. Tämä parantaa tuottavuutta ja ehkäisee
virheitä manuaalisessa reitityksessä.
3.	Käyttäjien todennuksen5 ansiosta useat käyttäjät voivat jakaa skannerit tehokkaasti
ja avata henkilökohtaiset tehtäväprofiilinsa käden käänteessä.
Epson tukee laajaa sovellusvalikoimaa eri toimialoilla ja liiketoimintaympäristöissä. Voit luottaa
siihen, että Epsonilta löytyy tarpeitasi vastaava asiakirjaskanneri.

Skannerit kaikkiin
liiketoimintaympäristöihin

USB-skannerit

Huippunopeat USB-skannerit

(DS-410, DS-530II, DS-770II)

(DS-870, DS-970)

Tehokas materiaalinkäsittely ja innovatiiviset, älykkäät
toiminnot varmistavat tietojen eheyden. Nämä skannerit
voidaan integroida nopeasti ja tehokkaasti organisaation
työnkulkuihin. Ne tukevat kaksipuolista skannausta yhdellä
syötöllä sekä eri paperikokoja, kuten kuitteja ja käyntikortteja.
Document Capture Pro tarjoaa edistykselliset toiminnot
asiakirjojen nopeaan lataukseen, indeksointiin, tallennukseen
ja jakamiseen.

Nopeaa kaksipuolista asiakirjojen skannausta tietojen
eheyttä vaarantamatta. Suuren kapasiteetin automaattinen
arkinsyöttölaite mahdollistaa jatkuvan skannauksen, jonka
ansiosta suoriudut isoistakin töistä nopeasti ja tehokkaasti.
Ennalta määritettyjä töitä on helppo selata intuitiivisessa
paneelinäytössä. Skannatut asiakirjat voi ohjata oikeaan
paikkaan muutamalla painikkeen painalluksella.

Verkkoskannerit

A3-skannerit

(ES-500WII, ES-580W, DS-730N, DS-790WN)

(DS-30000, DS-32000)

Epsonin verkkoskannereiden avulla skannaat asiakirjat
suoraan verkko- ja pilvikansioihin, sähköpostiosoitteisiin
tai USB-muistitikulle6. Käyttämällä ScanWay-skanneria
erillistilassa voit reitittää skannatut asiakirjat suoraan oikeaan
paikkaan ilman tietokonetta7.

Epsonin kompaktit A3-skannerit ovat omiaan kiireisiin
toimistoihin. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat suuren
kapasiteetin syöttölaite, monipuolinen skannausmateriaalien
tuki ja suuri, helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Automaattinen
arkinsyöttölaite (ADF) tarjoaa luokkansa laajimman tuen
erilaisille skannausmateriaaleille8. Skannaa passeja9,
henkilöllisyystodistuksia, henkilökortteja ja suurikokoisia
asiakirjoja. DS-32000-mallissa on ainutlaatuinen,
mukautettava runkorakenne, jonka käyttötilan – normaali,
vaakasuora tai kompakti – voi valita käyttötilanteen mukaan.

USB-skannerit

Malli

Huippunopeat USB-skannerit

Verkkoskannerit

A3-skannerit

DS-410

DS-530II

DS-770II

DS-870

DS-970

ES-500WII

ES-580W

DS-730N

DS-790WN

DS-30000

DS-32000

26/52

35/70

45/90

65/130

85/170

35/70

35/70

40/80

45/90

70/140

90/180

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
USB 3.0

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
USB 3.0

Ethernet, USB 2.0

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet, USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

LCD-näyttö

–

–

–

3,7 cm:n LCDvärinäyttö

3,7 cm:n LCDvärinäyttö

–

10,9 cm:n
värikosketusnäyttö

3,7 cm:n LCDvärinäyttö

10,9 cm:n
värikosketusnäyttö

6,8 cm:n
värikosketusnäyttö

6,8 cm:n
värikosketusnäyttö

Kaksipuolinen
skannaus
(1-vaiheinen)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Verkkokansioon,
sähköpostiin, FTPtai SFTP-palveluun,
SharePointiin

Verkkokansioon,
sähköpostiin, FTPtai SFTP-palveluun,
SharePointiin, pilveen,
USB-muistitikulle

–

–

Nopeus, sivua tai
kuvaa / min
Liitännät

–

–

–

–

–

–

Verkkokansioon,
sähköpostiin, FTPtai SFTP-palveluun,
SharePointiin, pilveen,
USB-muistitikulle

50

50

100

100

100

50

100

100

100

120

120

50–209

27–413

27–413

27–413

27–413

27–413

27–413

27–413

27–413

27–413

20–413

Tukostunnistin

Kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Ultraääni, kuva

Päiväkapasiteetti

3 000

4 000

7 000

7 000

9 000

4 000

4 000

4 500

7 000

30 000

40 000

Ohjelmistot

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Epson ScanSmart

Epson ScanSmart

Epson Scan2 /
Document Capture
Pro/Server

Epson Scan2 /
Document Capture
Pro/Server/Server-AE

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Epson Scan2 /
Document
Capture Pro

Yhteensopivuus

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Hakukelpoinen PDF
(OCR)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Automaattinen
kierto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Paperin suojaus

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kohonneen
tulostusmateriaalin
tunnistus

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2,5

3,7

3,7

3,6

3,6

3,7

3,7

3,6

3,7

5,8

6,9

297 × 152 × 154

296 × 169 × 176

296 × 169 × 176

296 × 169 × 167

296 × 169 × 167

296 × 169 × 176

296 × 169 × 167

296 × 169 × 167

296 × 169 × 167

371 × 208 × 219

371 × 167 × 245

ScanWay (skannaus
ilman tietokonetta)
Automaattisen
arkinsyöttölaitteen
kapasiteetti (arkkia)
Automaattisen
arkinsyöttölaitteen
tukemat paperien
painot (g/m2)

Paino (kg)
Mitat, L × K × S (mm)

Ohjelmistot työnkulkuratkaisuja varten
Epsonin ohjelmistot ja sovellukset tukevat yrityksesi toimintoja
nopeuttamalla työnkulkuja ja varmistamalla, että asiakirjat
tallentuvat laadukkaina.
Epson ScanSmart
Yksinkertaiset, intuitiiviset ohjelmistot tekevät skannaamisesta helppoa. Ohjelmistojen ohjatut
toiminnot auttavat sinua prosessien kaikissa vaiheissa. Voit esimerkiksi skannata suoraan
pilvikansioihin, liittää asiakirjoja sähköpostiviesteihin tai tallentaa skannatun sisällön Microsoft
Officen tukemassa muodossa. Automaattinen tiedostojen ja kansioiden nimeäminen
nopeuttaa ja tehostaa työnkulkuja.
Epson Scan 2
Tarjoaa perustasoiset ja edistyneet, helppokäyttöiset skannaustoiminnot. Skannatun kuvan
voi ennen tallennusta valita, esikatsella tai mukauttaa muuttamalla asetuksia. Tekstinparannus
ja taustan poisto lisäävät mielenrauhaa mahdollistamalla tallennetun kuvan lopullisen laadun
parantamisen.
Epson Document Capture Pro
Skannaa, muokkaa, tallenna ja jaa tietoja helposti ja tehokkaasti DCP-laitteella. Asiakirjojen
nimeämiseen, erotteluun ja reitittämiseen tarkoitetut edistykselliset toiminnot tekevät
skannausprosessista saumattoman. Tiedostot voi tallentaa yleisissä muodoissa, joita ovat
esimerkiksi PDF, PDF/A, Word, Excel, PowerPoint, JPEG ja TIFF. Jos luot tehtäväprofiileja,
voit jatkossa käynnistää skannauksen nopeasti yhdellä painikkeen painalluksella.
Epson Document Capture Pro Server
Tehokas, palvelinpohjainen ohjelmisto Epsonin verkkoskannereihin ja monitoimilaitteisiin.
Kun käytössä on DCPS, hallinnoijat voivat valvoa tehtäväprofiileja ja laitteita verkostossa,
johon kuuluu jopa 100 skanneria. Laitekannan toimintaa voi tarkkailla tarvitsematta asentaa
ohjaimia kaikkiin tietokoneisiin. Skannaa asiakirjoja intuitiivisesti ja turvallisesti yksinkertaisilla
toiminnoilla.
Epson Document Capture Pro Server Authentication Edition
Document Capture Pro Server Authentication Edition ‑moduulin avulla IT-infrastruktuurin
hallinnoijat voivat huolehtia skannausprosesseista keskitetysti määrittäen esimerkiksi
käyttöoikeudet, kirjautumistiedot, tehtäväprofiilit ja jopa laitehallinnan ominaisuudet.
Näin luodaan turvallinen työnkulkuympäristö, jossa tehtävien oikeat esimääritykset ovat
käytettävissä ja asiakirjat lähetetään oikeisiin paikkoihin.

DS-730N, ES-580W, DS-790WN
ES-580W, DS-790WN
DS-730N
4
DS-790WN, ES-580W
5
DS-790WN
6
Toiminnot ovat käytettävissä mallin mukaan
7
ScanWay-skannaus ei ole käytettävissä ES-500WII-laitteessa
8
Verrattaessa markkinajohtajan omaan verkkosivustoon – Epson voi skannata markkinoiden laajimman materiaalivalikoiman automaattisen arkinsyöttölaitteen avulla:
20–413 g/m² ja sidottu materiaali aina 6 mm:n paksuuteen saakka (mukaan lukien passit). Jopa RA3-kokoiset materiaalit (leveys 305 mm)
9
Passin skannaus vaatii passin suojataskun, joka myydään erikseen
1
2
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Wi-Fi on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

@epsonsuomi
epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

