Płaskie skanery biznesowe z serii WorkForce

Uwolnij potencjał
każdego dokumentu

Oprogramowanie
Przechwytywanie
Document Capture Pro 3.1 pozwala pracownikom w prosty
sposób skanować dane, zapisywać je i udostępniać wewnątrz
firmy. Zaawansowane funkcje nazywania, rozdzielania i rozsyłania
dokumentów sprawiają, że skanowanie staje się proste — i logiczne.
Pliki można zapisywać i rozsyłać w formatach typu PDF, jpeg czy tiff.
Można też tworzyć proste profile zadań do skanowania za pomocą
jednego przycisku.
Document Capture Pro Server 3.0 to zaawansowane, oparte na
serwerze oprogramowanie do skanerów sieciowych i urządzeń
wielofunkcyjnych. Pozwala administratorom centralnie zarządzać
profilami zadań i urządzeniami. Można intuicyjnie i bezpiecznie
monitorować flotę bez potrzeby instalowania oprogramowania
na poszczególnych komputerach.
Poprawa
Aplikacja Document Capture Pro firmy Epson zawiera funkcje
przeznaczone do poprawiania oryginalnego dokumentu.
To zapewnia najwyższą jakość dla przyszłej integralności danych.
Korekcja grzbietu książki
Automatyczny obrót i korekcja przekosu
	

Automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru
Wzmacnianie tekstu

Rozdzielanie
Korzystaj z zaawansowanych wbudowanych funkcji do
automatycznego sortowania i rozdzielania partii dokumentów
papierowych, aby zwiększyć produktywność i zautomatyzować
procesy.
OCR
Kody kreskowe 1D i 2D
Kod separujący
Wstępnie utworzony szablon

Prezentowany model: DS-1660W

Popraw przepływy
pracy dzięki szybkim
i niezawodnym
płaskim skanerom
Twórz lepsze środowisko biznesowe dzięki
wsparciu światowego lidera rozwiązań do
skanowania. Płaskie skanery biznesowe firmy
Epson powstały z myślą o wydajności —
są idealnym rozwiązaniem do skanowania
dużych nakładów.

Pokazane modele od lewej do prawej:
DS-1630, DS-7500, DS-70000N

Oferta modeli
Niewielkie wymiary
Kilka z najbardziej kompaktowych skanerów w swojej klasie
sprawia, że oferta płaskich skanerów WorkForce to idealne
rozwiązanie do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Wysoka wydajność
Płaskie skanery WorkForce zaprojektowano pod kątem
intensywnie pracujących grup roboczych i działów, które
skanują duże partie dokumentów — dzienny cykl roboczy
urządzeń to imponujące 8000 stron.

Szybkość
Płaskie skanery WorkForce zapewniają wydajność na
poziomie produkcyjnym. Skanery A3 o szybkości do 70
stron na minutę i 140 obrazów na minutę pozwalają spełnić
oczekiwania najbardziej aktywnych działów, które skanują
najtrudniejsze nośniki.
Wszechstronność
Skanery płaskie idealnie nadają się do najtrudniejszych
zadań — pozwalają szybko i łatwo skanować dokumenty
dowolnego kształtu i rozmiaru. Wśród większych partii
dokumentów mogą być także książki, dokumenty zszyte
czy delikatne.

Dokładny zapis wszystkich szczegółów
Najnowsze oprogramowanie pozwala zapisywać
fotografie, negatywy i zdjęcia rentgenowskie w wysokiej
rozdzielczości i zgodnie z międzynarodowymi normami,
takimi jak DICOM1. Oddaj wszystkie szczegóły oryginałów
z najwyższą dokładnością, a następnie popraw obrazy,
aby uzyskać idealne rezultaty.
Rozważ...
Expression 12000XL, Expression 12000XL Pro
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Usprawnienie kontaktu z klientami
Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w punktach przyjęć klientów, gdzie wymagana
jest wysoka wydajność. Nasze skanery opracowano z myślą o przechwytywaniu
dokumentów, formularzy i różnych identyfikatorów w celu ułatwienia archiwizacji.
Do wyboru są urządzenia z łącznością USB 3.0 lub Wi-Fi.
Rozważ...
WorkForce DS-1630, WorkForce DS-1660W

Aktualne dane zawsze pod ręką
Prostsze i szybsze tworzenie dokładnych,
kompletnych rejestrów cyfrowych za pomocą
skanerów zaprojektowanych do środowisk
wymagających wysokonakładowego skanowania
dokumentów o dużej objętości. Oszczędność czasu
potrzebnego na przygotowywanie dokumentów za
pomocą innowacyjnych funkcji oprogramowania,
takich jak automatyczne obracanie pozwalające na
tworzenie doskonałych cyfrowych wersji dokumentów.
Rozważ...
DS-6500, DS-7500
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Pełna kontrola nad procesem skanowania
Dzięki licznym zaawansowanym funkcjom, takim jak ultradźwiękowe
wykrywanie podwójnych arkuszy, użytkownicy zyskują doskonałe
narzędzie do skanowania dużych liczb złożonych dokumentów
w efektywny i wydajny sposób. Mogą także przechodzić do profili
zadań za pomocą prostego w obsłudze panelu i wykonywać
skomplikowane zadania za dotknięciem przycisku.
Rozważ...
DS-60000N, DS-70000N

Odkryj serię płaskich skanerów
Prędkość przy Automatyczny
rozdzielczości
podajnik
300 dpi
dokumentów

Model

A4

Dzienny cykl Ultradźwiękowy
roboczy
czujnik

Interfejs

Opcje

Sterowniki

DS-1630
Urządzenie o jednych
z najmniejszych wymiarów
w swojej klasie, z szybkim
automatycznym podajnikiem
dokumentów.

25 str./min
i 10 obr./min

50 arkuszy

50–
120 g/m²

1500

Nie

USB 3.0

-

ISIS¹,
TWAIN

DS-1660W
Połączenie poprzez Wi-Fi
oraz Wi-Fi Direct™
umożliwia elastyczny
dostęp bezprzewodowy.

25 str./min
i 10 obr./min

50 arkuszy

50–
120 g/m²

1500

Nie

USB 3.0 /
Wi-Fi /
Wi-Fi direct

-

TWAIN

DS-6500
Skanowanie do 25 stron na
minutę dzięki wydajnemu
automatycznemu podajnikowi
na 100 arkuszy.

25 str./min
i 50 obr./min

100 arkuszy

50–
128 g/m²

3000

Tak

USB 2.0

Panel
sieciowy

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-530II + zestaw adaptacyjny
Zestaw skanera płaskiego
pozwala zamienić model
DS-530 we wszechstronne
urządzenie do różnych
zastosowań.

35 str./min
i 70 obr./min

50 arkuszy

27–
413 g/m²

4000

Tak

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-7500
Skanowanie do 40 stron na
minutę dzięki wydajnemu
automatycznemu podajnikowi
na 100 arkuszy.

40 str./min
i 80 obr./min

100 arkuszy

50–
128 g/m²

4000

Tak

USB 2.0

Panel
sieciowy

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-770II + zestaw adaptacyjny
Opcjonalny zestaw skanera
płaskiego w połączeniu
z szybkim skanerem
z podajnikiem tworzą razem
zaawansowane rozwiązanie.

45 str./min
i 90 obr./min

100 arkuszy

27–
413 g/m²

5000

Tak

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

<4 sek.

-

-

-

-

USB 2.0

Panel
sieciowy

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-60000
Skanowanie poszczególnych
dokumentów A3 z szybkością
40 stron na minutę.

40 str./min
i 80 obr./min

200 arkuszy

35–
128 g/m²

5000

Tak

USB 2.0

Panel
sieciowy

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-70000
Flagowy skaner dokumentów A3
firmy Epson o dużej szybkości
i wysokiej wydajności.

70 str./min
i 140 obr./min

200 arkuszy

35–
128 g/m²

8000

Tak

USB 2.0

Panel
sieciowy

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-50000
Odczyt i konwersja
poszczególnych
dokumentów A3.

A3

Gramatura
nośników
w ADF

Model

Prędkość przy
rozdzielczości
300 dpi

Rozdzielczość

Nośnik

Interfejs

Oprogramowanie

Opcje

<12 sek.

2400 x 4800 dpi

Do A3+

Złącze USB 2.0
typu B

Epson Scan
2.0, SilverFast Ai
Studio 8.0

Moduł do
skanowania
materiałów
transparentnych

Złącze USB 2.0
typu B

Epson Scan
2.0, SilverFast Ai
Studio 8.0

Wbudowany
moduł do
skanowania
materiałów
transparentnych
w standardzie

Expression 12000XL
Skanowanie w wysokiej
rozdzielczości do formatu A3
w jakości wynoszącej 3,8 DMax.
Specjalistyczne

A7855_FlatbedScannerRange_Brochure_1PL_08/21

Expression 12000XL Pro
Precyzyjne przechwytywanie
w rozdzielczości 2400 x 4800.

1
2

<12 sek.

2400 x 4800 dpi

Wymagane dodatkowe oprogramowanie za dodatkową opłatą
Sterowniki, oprogramowanie i najnowsze informacje o zgodności z wersjami systemów operacyjnych znajdują się na stronie firmy Epson.

Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance®.
Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Fax.: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25

PolskaEpson

www.epson.pl

@epson_polska
epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Do A3+

