WorkForce-flatbedscannerreeks voor zakelijk gebruik

Benut het volledige potentieel
van elk document

Software
Vastleggen
Document Capture Pro 3.1 stelt personen in staat overal in het
bedrijf probleemloos te scannen, op te slaan en informatie te delen.
Geavanceerde functies voor naamgeving, scheiding en routering van
documenten maakt scannen eenvoudig en logisch. Sla bestanden
op en verzend ze als PDF, JPEG, TIFF en in andere indelingen. Maak
eenvoudige taakprofielen voor scannen met één druk op de knop.
Document Capture Pro Server 3.0 is krachtige serversoftware voor
onze netwerkscanners en multifunctionele apparaten. Hiermee
kunnen beheerders taakprofielen en apparaten centraal beheren.
U kunt al uw apparaten op intuïtieve en veilige wijze controleren
zonder dat u software op afzonderlijke computers hoeft te installeren.
Verbeteren
De Document Capture Pro-software van Epson beschikt over functies
voor het verbeteren van een oorspronkelijk document. Zo beschikt
u gegarandeerd over de beste kwaliteit voor gegevensintegriteit in
de toekomst.
Boekrugcorrectie
Automatisch draaien en skew-correctie
	

Automatische detectie papierformaat
Tekstverbetering

Scheiden
Profiteer van de geavanceerde ingebouwde functies voor het
automatisch sorteren en scheiden van papieren documenten,
zodat u productiviteit kunt verbeteren en processen kunt
automatiseren.
OCR
1D- en 2D-streepjescodes
Patchcode
Vooraf gedefinieerde sjabloon

Getoonde model: DS-1660W

Verbeter workflows met
snelle en betrouwbare
flatbedscanners
Creëer een betere zakelijke omgeving met de
ondersteuning van een wereldwijde marktleider
voor scanoplossingen. De Epson-reeks van flatbedbedrijfsscanners is ontwikkeld met als doel de
beste prestaties te leveren en de serie vormt
de ideale oplossing voor het scannen van
hoge volumes met het beste resultaat.

Weergegeven modellen van links naar rechts:
DS-1630, DS-7500, DS-70000N

Overzicht van het assortiment
Compact
Het Workforce-assortiment flatbedscanners telt enkele
van de meest compacte scanners in hun klasse en vormt
de ideale oplossing waar weinig ruimte beschikbaar is.
Hoge productiviteit
WorkForce-flatbedscanners, die over een indrukwekkend
dagelijks scanvolume van maximaal 8000 pagina's
beschikken, zijn ontworpen ter ondersteuning van de
behoeften en eisen van drukke werkgroepen en afdelingen
die grote batches documenten scannen.

Snelheid
WorkForce-flatbedscanners bieden een voortdurend hoog
productieniveau. Met A3-scanners met snelheden tot 70
pagina's per minuut, of 140 afbeeldingen per minuut, kunt
u voldoen aan de behoeften van de drukste afdelingen die
de meest complexe media scannen.
Veelzijdigheid
De flatbedreeks kan de zwaarste taken aan en maakt snel
en eenvoudig scannen van documenten in elke vorm en elk
formaat mogelijk. Boeken, gebonden media en kwetsbare
items kunnen naadloos worden opgenomen in grotere
documentbatches.

Elk detail in vertrouwen vastgelegd
Met de nieuwste software kunt u foto's, negatieven en
röntgenfoto's met hoge resolutie vastleggen, conform
internationale standaarden zoals DICOM1. Reproduceer
elk detail van media met de hoogste nauwkeurigheid en
manipuleer uw beelden voor het scherpste resultaat.
Overweeg...
Expression 12000XL, Expression 12000XL Pro
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Stroomlijn klantgerichte omgevingen
Onze scanners zijn ideaal voor ontvangstomgevingen waarin grote efficiëntie is
vereist. Ze zijn ontworpen voor het vastleggen van documenten, formulieren en
identiteitsbewijzen voor een gestroomlijnde archivering. U kunt kiezen uit apparaten
met USB 3.0 of Wi-Fi.
Overweeg...
WorkForce DS-1630, WorkForce DS-1660W

Voortdurend nauwkeurig beheer van dossiers
Maak het beheren van nauwkeurige, volledige
digitale dossiers eenvoudig en snel met scanners
die zijn ontworpen voor het scannen van grote
volumes. Bespaar op documentvoorbereiding met
innovatieve softwarefuncties zoals automatisch
roteren, om perfecte digitale bestanden te maken.
Overweeg...
DS-6500, DS-7500
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Neem controle over het scanproces
Dankzij de vele geavanceerde functies, zoals ultrasone detectie van
dubbele invoer, beschikken gebruikers over alle vereiste functies voor
het scannen van hoge volumes complexe documenten, op efficiënte en
productieve wijze. Gebruikers kunnen ook via een gebruiksvriendelijk
paneel naar de taakprofielen bladeren, zodat lastige taken met een
druk op een knop kunnen worden uitgevoerd.
Overweeg...
DS-60000N, DS-70000N
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Ontdek onze reeks flatbedscanners
Snelheid bij
300 dpi

Automatische documentinvoer
(ADF)

Mediagewicht voor
ADF

Dagelijkse
werkcyclus

Ultrasone
sensor

Interface

Opties

Drivers

DS-1630
Dit model heeft een van de
compactste formaten in zijn
klasse en beschikt over een
automatische documentinvoer
met hoge snelheid.

25 ppm/
10 apm

50 vellen

50-120 g/m²

1500

Nee

USB 3.0

-

ISIS¹,
TWAIN

DS-1660W
Maak een verbinding via Wi-Fi
en Wi-Fi Direct voor flexibele
draadloze toegang.

25 ppm/
10 apm

50 vellen

50-120 g/m²

1500

Nee

USB 3.0/
Wi-Fi/
Wi-Fi direct

-

TWAIN

DS-6500
Scan tot 25 pagina's per
minuut met de automatische
documentinvoer met hoge
capaciteit van 100 vellen.

25 ppm/
50 apm

100 vellen

50-128 g/m²

3000

Ja

USB 2.0

Netwerkpaneel

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-530II + conversiekit
De conversiekit voor flatbedscanners die de DS-530
omtovert in dé multifunctionele
scanner bij uitstek.

35 ppm/
70 apm

50 vellen

27-413 g/m²

4000

Ja

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-7500
Scan tot 40 pagina's per
minuut met de automatische
documentinvoer met hoge
capaciteit van 100 vellen.

40 ppm/
80 apm

100 vellen

50-128 g/m²

4000

Ja

USB 2.0

Netwerkpaneel

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-770II + conversiekit
De combinatie van optionele
flatbedscanner en scanner met
invoer van losse vellen met
hoge snelheid, resulteert in
een krachtige scanoplossing.

45 ppm/
90 apm

100 vellen

27-413 g/m²

5000

Ja

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-50000
Afzonderlijke A3-documenten
vastleggen en converteren.

<4 sec.

-

-

-

-

USB 2.0

Netwerkpaneel

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-60000
Afzonderlijke A3-documenten
scannen met snelheden tot
40 pagina's per minuut.

40 ppm/
80 apm

200 vellen

35-128 g/m²

5000

Ja

USB 2.0

Netwerkpaneel

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-70000
De ongeëvenaarde A3documentscanner van Epson
met hoge snelheden en
scanvolumes.

70 ppm/
140 apm

200 vellen

35-128 g/m²

8000

Ja

USB 2.0

Netwerkpaneel

ISIS2,
WIA,
TWAIN

Model

Snelheid bij
300 dpi

Resolutie

Media

Interface

Software

Opties

Expression 12000XL
Scannen in hoge resolutie
tot A3-formaat met een
beeldkwaliteit van 3,8 DMax.

<12 sec.

2400 x
4800 dpi

Tot A3+

USB 2.0 type B

Epson Scan
2.0, SilverFast Ai
Studio 8.0

Transparanteneenheid

Expression 12000XL Pro
Vastleggen met de
precisie van een
2400 x 4800-resolutie.

<12 sec.

2400 x
4800 dpi

Tot A3+

USB 2.0 type B

Epson Scan
2.0, SilverFast Ai
Studio 8.0

Standaard
meegeleverde
transparanteneenheid

Model

A4

A3
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Gespecialiseerd

1
2

Aanvullende software vereist tegen extra kosten
Voor drivers, software en de meest recente informatie over compatibiliteit met besturingssysteemversies gaat u naar de website van Epson.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Epson Europe BV – Dutch Sales Office
@EpsonNederland
Branch office Belgium
Hoogoorddreef 5
epson-nederland
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
Atlas ArenA
B-1930 Zaventem
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.be/contactus
www.epson.nl/contactus
Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

@EpsonBelgium
epson-belgium

