Flatbäddsskannerserien WorkForce för dokument

Flexibla scanners för
en bättre uppkopplad
arbetsplats

Rätt skanner som passar
just dina behov
Epson har utvecklat ett omfattande sortiment av tillförlitliga
arkmatade scanners, med teknik som avsevärt minskar
de steg som krävs för att läsa in, lagra och dela dokument.
Epson täcker de flesta vanliga skanningsbehoven med allt från kostnadseffektiva
A4-scanners på ingångsnivå till A3-enheter med skanningskapacitet på upp till
90 sidor per minut.
Epsons scanners har avancerad pappersmatningsteknik. Automatisk dokumentmatning,
funktion för långsamt läge och upptäckt av dubbelmatning gör det enklare än någonsin
att skanna utmanande media.
Utnyttja avancerade dokumentinläsningsfunktioner som gör att högkvalitativa skanningar
sömlöst kan lagras i ditt arbetsflöde i allt från enkla dokumentarkiveringssystem till
molntjänster och hanteringslösningar för företagsinnehåll.
I och med att kravet på att dela data blir allt större introducerar Epson ScanWay.
Epsons ScanWay-modeller har funktioner för nätverksdelning och stöder fristående drift
utan dator. Detta förenklar arbetsflöden och ökar säkerheten eftersom inga data finns kvar
på datorn.
ScanWay tillhandahåller enkla, tillförlitliga och säkra skanningslösningar för
skanneranvändare och -administratörer.
A. Skanna till1 nätverksmapp, e-postadress samt USB-minne2.
B.	Ytterligare genvägsknappar3 och panelanpassning4 gör det enkelt att identifiera enskilda
jobb, även om ett stort antal personer delar enheten, vilket ökar produktiviteten och
undanröjer manuella cirkulationsfel.
C.	Användarautentisering5-funktionen låter flera användare dela skannrar, vilket säkerställer
att personliga jobbprofiler blir omedelbart åtkomliga för optimal effektivitet.
Epson stöder ett stort antal användningsområden inom många olika sektorer och
företagsmiljöer. Du kan vara säker på att Epson har en arkmatad skanner som passar
just dina behov.

En skanner för alla
företagsmiljöer

USB-scanners

Höghastighetsscanners via USB

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

(DS-870, DS-970)

Kraftfull mediehantering och innovativa smarta funktioner
säkerställer en hög nivå av dataintegritet. Dessa skannrar
är utformade för högeffektiv och enkel integrering i en
organisations arbetsflöde. De erbjuder dubbelsidig skanning
i ett svep i en mängd olika pappersstorlekar, inklusive kvitton
och visitkort. Tack vare Document Capture Pro kan du även
komma åt avancerade funktioner för att snabbt läsa in,
indexera, lagra och dela dokument.

Snabb dubbelsidig dokumentskanning utan att kompromissa
med dataintegriteten. Kontinuerlig skanning med den
automatiska dokumentmataren med hög kapacitet gör att du
snabbt och effektivt kan avverka stora jobb. Som om det inte
vore nog: Med den intuitiva panelen blir det enkelt att rulla
igenom fördefinierade jobb och få skannade dokument till
rätt plats med bara några få knapptryckningar.

Nätverksscanners

A3-scanners

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

(DS-30000, DS-32000)

Epsons nätverksskannrar låter dig skanna direkt till nätverksoch molnmappar, e-postadresser och USB-minnen6. Dessutom
gör fristående ScanWay-skanning att du kan dirigera skannade
dokument direkt till rätt destination utan att behöva ansluta till
en dator7.

Epsons kompakta A3-skrivbordsskannrar stöder hektiska
kontorsmiljöer. De har en matare med hög kapacitet,
möjlighet till skanning av breda media och en stor, lättanvänd
pekdisplay. Den automatiska dokumentmataren (ADF) kan
skanna det bredaste medieutbudet i sin klass8. Skanna pass9,
passböcker, ID-kort och dokument i stora format. DS-32000
har även en unik, justerbar chassidesign – Normal, Horisontell
och Kompakt – så att kunderna kan välja den fysiska position
som passar just deras skanningsbehov bäst.

USB-scanners
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Höghastighetsscanners via USB
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Anslutningar

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-skärm

–

–

–

3,7 cm färg-LCD

3,7 cm färg-LCD

–

10,9 cm
färgpekdisplay

3,7 cm färg-LCD

10,9 cm
färgpekdisplay

6,8 cm
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6,8 cm
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•
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ScanWay (datorfri
skanning)

–

–

–

–

–

–

Nätverksmapp/epost/FTP/SFTP/
SharePoint/moln/
USB-minne

Nätverksmapp/epost/FTPSFTP/
SharePoint

Nätverksmapp/epost/FTP/SFTP/
SharePoint/moln/
USB-minne

–

–

50

50

100

100

100

50

100

100

100
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ADF-pappersvikt
(g/m2)

50-209

27-413

27-413

27-413

27-413

27-413

27-413

27-413

27-413

27-413

20-413

Dubbelmatnings
detektering

Bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Ultraljud, bild

Daglig driftcykel

3 000

4 000

7 000

7 000

9 000.

4 000

4 000

4 500

7 000

30 000

40 000

Programvara

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

Kompatibilitet

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Windows/Mac

Sökbar PDF (OCS)
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•

•

•

•

•

•

•
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–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Avkänning av smuts
på glaset

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 x 169 x 176

296 x 169 x 176

296 x 169 x 167

296 x 169 x 167

296 x 169 x 176

296 x 169 x 167

296 x 169 x 167

296 x 169 x 167

371 x 208 x 219

371 x 167 x 245

Hastighet sidor
per minut/bilder
per minut

ADF-kapacitet (ark)

Vikt (kg)
Mått B × H × D (mm)

Programvara för arbetsflödeslösningar
Epson har ett stort antal program som stöder ditt företag och har
utformats i syfte att snabba på effektiviteten i arbetsflödet, vilket
säkerställer att dina dokument läses in med högsta kvalitet.
Epson ScanSmart
Enkel, intuitiv programvara gör skanningen enkel. Programguiden guidar dig steg för steg
genom processen, inklusive alternativ för att skanna direkt till molnmappar, bifoga dokument
till e-post och spara i Microsoft Office-format. Automatisk namngivning av filer och mappar
gör arbetsflödet effektivare.
Epson Scan 2
Ger dig tillgång till grundläggande och avancerade, lättanvända skanningsfunktioner. Innan
du sparar den skannade bilden kan den förhandsgranskas, väljas eller justeras genom
att ändra inställningarna. Textförbättring och bakgrundsborttagning förbättrar den slutliga
sparade bildens övergripande kvalitet, vilket ger trygghet.
Epson Document Capture Pro
Skanna, redigera, spara och dela information enkelt och effektivt med DCP. Avancerade
funktioner för namngivning, separering och delning av dokument gör skanningen problemfri.
Filer kan sparas och ställas in i vanliga format som PDF, PDF/A, Word, Excel, PowerPoint,
JPEG, TIFF med flera. Dessutom kan jobbprofiler skapas för push-skanning med en enda
knapptryckning, vilket sparar värdefull tid.
Epson Document Capture Pro Server
En kraftfull, serverbaserad programvara för Epsons nätverksskannrar och multifunktionsenheter.
DCPS gör det möjligt för administratörer att centralt hantera jobbprofiler och enheter för upp
till 100 skannrar i nätverket. Övervaka samtliga enheters prestanda utan att behöva installera
drivrutiner på enskilda datorer. Använd enkla funktioner för att skanna dokument intuitivt
och säkert.
Epson Document Capture Pro Server Authentication Edition
Authentication Edition av Document Capture Pro Server gör det möjligt för IT-infrastrukturchefer
att kontrollera skanningsjobb centralt, till exempel användarbehörigheter och inloggningar,
jobbprofiler och till och med enhetshantering. Detta skapar en säker arbetsflödesmiljö,
vilket säkerställer att rätt jobbförinställningar är tillgängliga och att dokument skickas
till rätt destinationer.

DS-730N, ES-580W, DS-790WN
ES-580W, DS-790WN
DS-730N
4
DS-790WN, ES-580W
5
DS-790WN
6
Olika funktioner gäller för olika modeller
7
Skanning via ScanWay är inte tillgänglig på ES-500WII
8
¹Vid jämförelser med marknadsledarens egen webbplats – Epson har förmågan att skanna det bredaste utbudet av media med den automatiska dokumentmataren (ADF).
Från 27–413 g/m² samt bundna media med en tjocklek på upp till 6 mm, inklusive pass. Upp till Raw A3-media (RA3) som har en bredd på 305 mm.
9
För att skanna pass krävs det valfria underlagsarket till en extra kostnad.
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Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå till www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

@epsonsverige
epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

