Yrityksille suunnattu WorkForce-tasoskannerimallisto

Hyödynnä jokaisen
asiakirjan mahdollisuuksia

Ohjelmisto
Tallennus
Document Capture Pro 3.1:lla voit vaivattomasti skannata, tallentaa
ja jakaa tietoa yrityksen sisällä. Asiakirjojen nimeämiseen, erotteluun
ja reitittämiseen tarkoitetut edistykselliset ominaisuudet tekevät
skannaamisesta yksinkertaista ja loogista. Tallenna ja lähetä tiedostoja
muun muassa PDF-, jpeg- ja tiff-muodoissa. Luo yksinkertaisia
työprofiileja yhden kosketuksen push-skannaukselle.
Document Capture Pro Server 3.0 on verkkoskannereihimme ja
monitoimilaitteisiimme tarkoitettu tehokas palvelinpohjainen ohjelmisto.
Se antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden työprofiilien ja laitteiden
keskitettyyn hallintaan. Valvo laitekantaa intuitiivisesti ja turvallisesti
tarvitsematta asentaa ohjelmistoa yksittäisiin tietokoneisiin.
Parannus
Epsonin Document Capture Pro ‑ohjelmiston toiminnot on suunniteltu
alkuperäisen asiakirjan parantelemiseen. Tämä takaa parhaan
mahdollisen laadun tietojen eheyden varmistamiseksi tulevaisuudessa.
Kirjan selkämyksen korjaus
Automaattinen kierto ja suoristus
	

Automaattinen paperin koon tunnistus
Tekstinparannus

Erottelu
Lisää tuottavuutta ja automatisoi prosessit lajittelemalla ja
erottelemalla paperimuotoiset asiakirjat toisistaan edistyksellisten
sisäänrakennettujen toimintojen avulla.
OCR
1D- ja 2D-viivakoodit
Paikkakoodi
Esimääritetty malli

Kuvan malli: DS-1660W

Paranna työnkulkua
nopeilla ja luotettavilla
tasoskannereilla
Kehitä liiketoimintaympäristöä
skannausratkaisujen kansainvälisen johtajan
tuella. Epsonin suorituskykyä ajatellen
suunniteltujen tasoskannereiden valikoima
on ihanteellinen ratkaisu
korkean suorituskyvyn ja suurten
määrien skannausympäristöihin.

Mallit vasemmalta oikealle:
DS-1630, DS-7500, DS-70000N

Valikoiman yleiskatsaus
Pienikokoinen
WorkForce-tasoskannerimallisto on luokkansa pienimpien
skannereiden ansiosta täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa tilaa
on niukasti.
Suuri tuottavuus
Vaikuttavalla 8 000 sivun päivittäisellä tulostuskapasiteetillaan
WorkForce-tasoskannerit on suunniteltu tukemaan kiireisiä
työryhmiä ja osastoja, jotka skannaavat suuren määrän
asiakirjoja.

Nopeus
WorkForce-tasoskannerit tarjoavat tuotantotason
suorituskykyä. A3-skannerit, joiden nopeus on jopa
70 sivua tai 140 kuvaa minuutissa, auttavat vastaamaan
erittäin haastavia materiaaleja skannaavien kiireisten
osastojen tarpeisiin.
Monipuolisuus
Jopa kaikkein vaativimmista tehtävistä selviävä
tasoskannerimallisto mahdollistaa asiakirjojen nopean
ja vaivattoman skannauksen niiden muotoon tai kokoon
katsomatta. Kirjat, sidotut materiaalit ja hauraat asiakirjat
voidaan sisällyttää saumattomasti suuriin asiakirjaeriin.

Jokainen yksityiskohta tarkasti toistettuna
Uusin ohjelmisto taltioi valokuvat, negatiivit ja
röntgenkuvat erittäin tarkasti ja täyttää kansainvälisten
standardien, kuten DICOMin, vaatimukset.1 Toista
materiaalin yksityiskohdat huippuluokan tarkkuudella ja
käsittele kuvia erinomaisen terävyyden varmistamiseksi.
Harkitse...
Expression 12000XL, Expression 12000XL Pro
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Sujuvat asiakasympäristöt
Skannerimme ovat ihanteellinen ratkaisu asiakasympäristöihin, joissa edellytetään
tehokkuutta, sillä ne on suunniteltu taltioimaan asiakirjoja, lomakkeita ja
henkilötodistuksia sujuvasti. Valitse USB 3.0- tai Wi-Fi-toimintoa tukeva laite.
Harkitse...
WorkForce DS-1630, WorkForce DS-1660W

Pidä tarkat asiakirjat saatavilla
Nopeuta ja helpota tarkkojen ja täydellisten
digitaalisten asiakirjojen ylläpitoa eräskannaukseen
ja suurten määrien skannaukseen suunnitelluilla
skannereilla. Säästä asiakirjojen valmisteluun
kuluvaa aikaa ja luo täydellisiä digitaalisia arkistoja
käyttämällä innovatiivisia ohjelmistotoimintoja,
kuten automaattista kuvan kiertoa.
Harkitse...
DS-6500, DS-7500
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Skannausprosessi hallintaan
Edistyneiden ominaisuuksien, kuten ultraääneen perustuvan
tukostunnistimen, ansiosta käyttäjät voivat skannata suuria määriä
monimutkaisia asiakirjoja tehokkaalla ja tuottavalla tavalla. Käyttäjät
voivat myös siirtyä työprofiileihin helppokäyttöisessä paneelissa,
joten monimutkaiset tehtävät voidaan suorittaa yhdellä painikkeen
painalluksella.
Harkitse...
DS-60000N, DS-70000N

Tutustu tasoskannerimallistoon

A4

Malli

Nopeus 300
dpi:n tarkkuudella

ADF

ADF:n
materiaalin
paino

Päiväkapasiteetti

Ultraäänitunnistin

Liitäntä

Lisävarusteet

Ohjaimet

DS-1630
Yksi luokkansa pienimmistä
laitteista, jossa on
nopea automaattinen
paperinsyöttölaite.

25 sivua tai
10 kuvaa/min

50 arkkia

50–120 g/m²

1 500

Ei

USB 3.0

-

ISIS¹,
TWAIN

DS-1660W
Joustava langaton käyttö
Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct
-yhteyksillä.

25 sivua tai
10 kuvaa/min

50 arkkia

50–120 g/m²

1 500

Ei

USB 3.0 /
Wi-Fi /
Wi-Fi Direct

-

TWAIN

DS-6500
Skannaa jopa 25 sivua
25 sivua tai
minuutissa suuren kapasiteetin
50 kuvaa/min
100 arkin automaattisella
paperinsyöttölaitteella.

100 arkkia

50–128 g/m²

3 000

Kyllä

USB 2.0

Verkkopaneeli

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-530II + muuntosarja
Tasoskannerin
muuntosarja muuntaa
DS-530:n haluamaksesi
monitoimiskanneriksi.

35 sivua tai
70 kuvaa/min

50 arkkia

27–413 g/m²

4 000

Kyllä

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-7500
Skannaa jopa 40 sivua
40 sivua tai
minuutissa suuren kapasiteetin
80 kuvaa/min
100 arkin automaattisella
paperinsyöttölaitteella.

100 arkkia

50–128 g/m²

4 000

Kyllä

USB 2.0

Verkkopaneeli

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-770II + muuntosarja
Valinnainen tasoskanneri
45 sivua tai
ja nopea arkkiskanneri
90 kuvaa/min
muodostavat yhdessä
tehokkaan skannausratkaisun.

100 arkkia

27–413 g/m²

5 000

Kyllä

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

<4 sekuntia

-

-

-

-

USB 2.0

Verkkopaneeli

ISIS2,
WIA,
TWAIN

40 sivua tai
80 kuvaa/min

200 arkkia

35–128 g/m²

5 000

Kyllä

USB 2.0

Verkkopaneeli

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-70000
Epsonin A370 sivua tai
asiakirjaskannereiden erittäin
140 kuvaa/min
nopea ja suorituskykyinen
lippulaivamalli.

200 arkkia

35–128 g/m²

8 000

Kyllä

USB 2.0

Verkkopaneeli

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-50000
Taltioi ja muunna yksittäisiä
A3-asiakirjoja.

A3

DS-60000
Skannaa yksittäisiä A3dokumentteja jopa 40
sivun minuuttinopeudella.

Malli

Nopeus
300 dpi:n
tarkkuudella

Tarkkuus

Tulostusmateriaali

Liitäntä

Ohjelmisto

Lisävarusteet

Expression 12000XL
Tarkka skannaus A3-kokoon,
3.8DMaxin kuvanlaatu.

<12 sekuntia

2 400 x
4 800 dpi

Jopa A3+

USB 2.0
tyyppi B

Epson Scan 2.0,
SilverFast
Ai Studio 8.0

Filmiyksikkö

Expression 12000XL Pro
Taltioi 2 400 x 4 800
-tarkkuudella.

<12 sekuntia

2 400 x
4 800 dpi

Jopa A3+

USB 2.0
tyyppi B

Epson Scan 2.0,
SilverFast
Ai Studio 8.0

Filmiyksikkö
vakiona

A7855_FlatbedScannerRange_Brochure_1FI_08/21

Asiantuntija

1
2

Edellyttää lisäohjelmistoa lisähintaan.
Epsonin verkkosivustolta saat ohjaimet ja ohjelmistot sekä tietoa uusimpien käyttöjärjestelmien yhteensopivuudesta.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
@epsonsuomi
Puhelin: 09-3158 3267
epson-suomi
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus
Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

