Gama de digitalizadores de documentos com alimentador WorkForce

Digitalizadores flexíveis
para um local de trabalho
mais conectado

O digitalizador adequado
às suas necessidades
A Epson desenvolveu uma gama abrangente de digitalizadores
com alimentador fiáveis, com tecnologias que reduzem
significativamente os passos necessários para capturar,
armazenar e partilhar documentos.
Desde os económicos digitalizadores A4 de entrada de gama até aos dispositivos A3 com
capacidade para digitalizar até 90 páginas por minuto, a Epson cobre a maioria dos
requisitos de digitalização do dia a dia.
Os digitalizadores Epson contam como tecnologia avançada de alimentação de papel.
A alimentação automática de documentos, a funcionalidade de modo lento e a
funcionalidade de ignorar a deteção de alimentação dupla facilitam ainda mais
a digitalização de suportes exigentes.
Beneficie das funcionalidades avançadas de processamento de imagens de documentos
que permitem o armazenamento totalmente integrado das digitalizações de alta qualidade
no seu fluxo de trabalho, desde os sistemas de arquivo de documentos simples para
serviços de cloud até às soluções de gestão de conteúdos empresariais.
Com requisitos de partilha de dados cada vez maiores, a Epson apresenta o ScanWay.
Os modelos ScanWay da Epson têm uma funcionalidade de partilha de rede e suportam
o funcionamento autónomo sem PC. Isto simplifica os fluxos de trabalho e melhora
a segurança, uma vez que não são deixados dados no PC.
O ScanWay fornece soluções de digitalização simples, fiáveis e seguras aos
administradores e operadores dos digitalizadores.
1. Digitalize para1 pasta de rede, e-mail, cloud e pen USB2.
2.	Os botões de atalho adicionais3 e a personalização dos painéis4 simplificam
a identificação individual dos trabalhos, mesmo quando o dispositivo é partilhado
por um grande número de pessoas, o que acelera a produtividade e elimina os erros
de encaminhamento manuais.
3.	A funcionalidade de autenticação do utilizador5 permite que múltiplos utilizadores
partilhem os digitalizadores, o que assegura que os perfis de trabalho pessoais estão
acessíveis instantaneamente para otimizar a eficiência.
A Epson suporta uma vasta gama de aplicações em inúmeros setores e ambientes
profissionais. Pode estar confiante de que a Epson tem um digitalizador com alimentador
à medida das suas necessidades.

Um digitalizador para cada
ambiente profissional

Digitalizadores USB

Digitalizadores USB de alta velocidade

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

(DS-870, DS-970)

As potentes funcionalidades inteligentes e inovadoras
de manuseamento de suportes asseguram um elevado
nível de integridade de dados. Estes digitalizadores estão
vocacionados para uma integração altamente eficiente
e simples no fluxo de trabalho de uma organização.
Oferecem digitalização duplex de uma só passagem
numa vasta gama de formatos de papel, incluindo recibos
e cartões de visita. Graças ao Document Capture Pro,
também poderá aceder às funcionalidades de acesso
avançadas para capturar, indexar, armazenar e partilhar
rapidamente os documentos.

Digitalização de documentos duplex de alta velocidade
sem comprometer a integridade de dados. A digitalização
contínua através do Alimentador automático de folhas
de alta capacidade permite executar grandes trabalhos
de forma rápida e eficiente. E se isso não for suficiente,
com o painel intuitivo, poderá percorrer facilmente
os trabalhos predefinidos e enviar os documentos
digitalizados para o local certo ao premir apenas
alguns botões.

Digitalizadores de rede

Digitalizadores A3

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

(DS-30000, DS-32000)

Os digitalizadores de rede da Epson permitem digitalizar
diretamente para a rede e para pastas de rede e na cloud,
endereços de e-mail e pen USB6. Além disso, a digitalização
autónoma ScanWay permite encaminhar os documentos
digitalizados diretamente para o destino certo sem
necessidade de ligação a um PC7.

Os digitalizadores de secretária A3 compactos da Epson
são compatíveis com os ambientes de escritório atarefados.
Contam com um alimentador de alta capacidade, muitas
funcionalidades de digitalização de suportes e um amplo
painel tátil fácil de utilizar. O Alimentador automático de
folhas (ADF) tem capacidade para digitalizar a mais ampla
gama de suportes na sua classe8. Digitalize passaportes9,
registos, cartões de identificação e documentos de grande
formato. O DS-32000 também está equipado com um
design de chassis único e ajustável: Normal, Horizontal
e Compacto, que permite aos clientes escolher a melhor
posição física para as suas necessidades de digitalização.

Digitalizadores USB de alta
velocidade

Digitalizadores USB

Modelo

Digitalizadores de rede

Digitalizadores A3

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

Ecrã LCD

–

–

–

LCD a cores
de 3,7 cm

LCD a cores
de 3,7 cm

–

Ecrã tátil a cores
de 10,9 cm

LCD a cores
de 3,7 cm

Ecrã tátil a cores
de 10,9 cm

Ecrã tátil a cores
de 6,8cm

Ecrã tátil a cores
de 6,8cm

Digitalização
duplex
(1 passagem)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pasta de rede/email/FTP/SFTP/
SharePoint

Pasta de rede/email/FTP/SFTP/
SharePoint/cloud/
pen USB

–

–

Velocidade
ppm/ipm
Conectividade

–

–

–

–

–

–

Pasta de rede/email/FTP/SFTP/
SharePoint/cloud/
pen USB

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

Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

Ultrassónico,
Imagem

3000

4000

7000

7000

9000

4000

4000

4500

7000

30.000

40.000

Software

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

Compatibilidade

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

PDF pesquisável
(OCR)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rotação
automática

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Proteção do papel

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Deteção de
sujidade no vidro

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2,5

3,7

3,7

3,6

3,6

3,7

3,7

3,6

3,7

5,8

6,9

297x152x154

296x169x176

296x169x176

296x169x167

296x169x167

296x169x176

296x169x167

296x169x167

296x169x167

371x208x219

371x167x245

ScanWay
(Digitalização
sem PC)
Capacidade
ADF (folhas)
Gramagem do
papel no ADF
(g/m2)
Deteção de
alimentação frente
e verso
Ciclo de
rendimento diário

Peso (kg)
Dimensões
LxAxP (mm)

Software para soluções
de fluxo de trabalho
A Epson oferece uma ampla gama de software e aplicações que
ajudam a sua empresa, concebida para acelerar as eficiências
de fluxo de trabalho, o que assegura que os seus documentos
são capturados com a máxima qualidade.
Epson ScanSmart
Software simples e intuitivo que facilita a digitalização. O assistente de software orientao no processo passo a passo, incluindo opções para digitalizar diretamente para pastas na
cloud, anexar documentos ao e-mail e guardar em formatos do Microsoft Office. A atribuição
automática de nome a ficheiros e pastas ajuda a acelerar as eficiências do fluxo de trabalho.
Epson Scan 2
Oferece acesso a funcionalidades de digitalização básicas e avançadas fáceis de utilizar
Antes de guardar a imagem digitalizada, pode ser pré-visualizada, selecionada ou ajustada
ao alterar as definições. O melhoramento de texto e a remoção do fundo melhoram
a qualidade global da imagem guardada final para garantir a tranquilidade.
Epson Document Capture Pro
Digitalize, edite, guarde e partilhe informações de forma fácil e eficiente com o DCP.
As funcionalidades avançadas de atribuição de nomes, separação e encaminhamento
de documentos integram a digitalização na perfeição. Os ficheiros podem ser guardados
e definidos em formatos comuns, tais como PDF, PDF/A, Word, Excel, PowerPoint, JPEG,
TIFF, etc. Além disso, podem ser criados perfis de trabalho para a digitalização Push com
um toque, o que permite poupar tempo precioso.
Epson Document Capture Pro Server
Um potente software baseado em servidor para os digitalizadores de rede e os dispositivos
multifunções da Epson. O DCPS permite aos administradores gerir centralmente os perfis
de trabalho e os dispositivos de até 100 digitalizadores na rede. Monitorize o desempenho
do parque de dispositivos sem ter de instalar controladores em cada computador. Utilize
funções simples para digitalizar documentos de forma intuitiva e segura.
Epson Document Capture Pro Server Authentication Edition
A Authentication Edition do Document Capture Pro Server permite aos gestores
de infraestrutura de TI controlar centralmente as tarefas de digitalização, incluindo
os inícios de sessão e direitos de acesso dos utilizadores, os perfis de trabalho
e inclusivamente a gestão de dispositivos. Isto cria um ambiente de fluxo de trabalho
seguro que assegura que as predefinições de trabalho corretas estão acessíveis
e que os documentos são enviados para os destinos corretos.

DS-730N, ES-580W, DS-790WN
ES-580W, DS-790WN
DS-730N
4
DS-790WN, ES-580W
5
DS-790WN
6
São aplicadas diferentes funções aos diferentes modelos
7
A digitalização ScanWay não está disponível no ES-500WII
8
Em comparação com o Website do líder de mercado; a Epson tem capacidade para digitalizar a mais ampla gama de suportes através do Alimentador automático de
folhas (ADF). De 20 a 413 g/m² e suportes encadernados com uma espessura máxima de 6 mm, incluindo passaportes. Matéria-prima com dimensões máximas A3 (RA3)
com uma largura de 305 mm.
9
Para digitalizar passaportes, é necessária a folha-guia opcional para passaportes, que pode ser adquirida separadamente
1
2
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Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.
Para mais informações, contacte o seu representante local da Epson ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT

@EpsonPortugal

@Epson_PT

epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

