WorkForce-reeks van mobiele zakelijke scanners

Maak kennis met onze
mobiele scanners

Software
De softwaresuite van Epson omvat een aantal gebruiksvriendelijke
oplossingen voor het scannen, scheiden en distribueren van documenten
binnen uw bedrijf en daarbuiten.
Verbinding maken
Maak automatisch verbinding met Wi-Fi-apparaten via de Epson Document
Scan-app. U kunt een voorbeeld bekijken van de gescande gegevens en
deze rechtstreeks versturen naar toepassingen op een persoonlijk apparaat
of naar cloudservices voor opslag.
Vastleggen
Met Document Capture Pro 2.0 kunt u overal in het bedrijf informatie
scannen, opslaan en delen. Geavanceerde functies voor naamgeving,
scheiden en routeren van documenten maakt scannen een eenvoudig
en logisch proces. Sla bestanden op en verzend ze in veelgebruikte
indelingen zoals PDF, JPEG en TIFF en nog veel meer.
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ES-50
Scan documenten naar
doorzoekbare PDF's met
Epson's kleinste en lichtste
mobiele scanner, geleverd met
gebruiksvriendelijke software.

5,5 sec.
(11 ppm)

1 vel

35-270 g/m²

300

USB

ES-60W
Scan documenten onderweg
met de ES-60W. Scan
4 sec.
rechtstreeks naar uw persoonlijke
(15 ppm)
cloudservices zonder kabels,
dankzij de ingebouwde batterij en
draadloze aansluitmogelijkheden.

1 vel

35-270 g/m²

300

DS-70
Houd alles uiterst overzichtelijk
en richt uw kantoor in waar
u zich ook bevindt met een
lichtgewicht en compacte
scanoplossing die verbinding
kan maken met uw software.

5,5 sec.
(11 ppm)

1 vel

35-270 g/m²

DS-80W
Laad de ingebouwde batterij
van de DS-80W op en neem uw
kantoor met u mee op pad. De
perfecte oplossing voor externe
klantafspraken en afhandeling
van onkostendeclaraties.

4 sec.
(15 ppm)

1 vel

DS-310
Scan allerlei verschillende
documenten waar u ook bent,
met de snelste draagbare
zakelijke scanner op de markt.

25 ppm /
50 apm

DS-360W
Gebruik de ingebouwde batterij
en draadloze connectiviteit
om te scannen waar u ook
bent, met de snelste draagbare
zakelijke scanner die onderweg
via USB kan worden opgeladen.

25 ppm /
50 apm

Dagelijkse
Interface Batterij
werkcyclus

Thuisgebruik

Verbeteren
Epson document Capture Pro 2.0 is ontworpen voor veel meer dan alleen
het scannen en verzenden van documenten. Deze toepassing biedt tools
waarmee u de kwaliteit van het oorspronkelijke document kunt verbeteren,
zodat u over de beste documentkwaliteit beschikt voor het gebruik van
uw gegevens in de toekomst.
Automatisch roteren en skew-correctie
Automatische detectie papierformaat
Tekstverbetering
Kleurversterking/-dropout

Zakelijk

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

Voor drivers, software en de meest recente informatie over compatibiliteit met
besturingssysteemversies gaat u naar de website van Epson.
1

Wi-Fi is een geregistreerd 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
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Produceer hoogwaardige scans
met mobiele scanners, waar
u ook heen moet voor uw werk
Creëer een mobiel kantoor met de
ondersteuning van een wereldwijde
marktleider voor scanoplossingen.
De Epson-reeks van mobiele zakelijke
scanners is ontwikkeld voor het leveren
van de beste prestaties en vormt de
ideale oplossing voor werknemers
in de buitendienst en flexibele
mobiele werkomgevingen.

Creëer een efficiënt thuiskantoor
Met de nieuwste ScanSmart-software van Epson is het nog
nooit zo eenvoudig geweest om documenten, in drie eenvoudige
stappen, te scannen, bewerken en op te slaan.
Maak daadwerkelijk mobiel werken mogelijk
Probleemloos scannen met de Wi-Fi
Direct-scanoplossingen. Zorg dat uw werknemers
met hun mobiele apparaten direct verbinding
kunnen maken via softwaretoepassingen.
Overweeg de aanschaf van...
DS-80W, DS-360W

Overweeg de aanschaf van...
ES-50, ES-60W
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Weergegeven modellen van links naar rechts:
DS-80W, DS-70, DS-360W

Overzicht van het assortiment
Lichtgewicht
In deze reeks vindt u enkele van de lichtste producten in hun
klasse, met scanners als de WorkForce DS-70 en DS-80W,
die u eenvoudig kunt meenemen in een hoes of draagtas.

Connectiviteit
Met de ingebouwde Wi-Fi- en Wi-Fi Direct-functies van
de DS-80W en DS-360W kunt u documenten scannen
en direct doorsturen vanaf een smartphone of tablet.

Snel
Met snelheden tot 25 pagina's per minuut, maakt de
WorkForce-reeks van mobiele zakelijke scanners snel
en eenvoudig scannen mogelijk waar u ook bent.

Aanpasbaar
De mobiele scanners van Epson worden geleverd
met tal van verschillende voedingsbronnen. U hebt de
keuze uit een conventionele aansluiting of een USB-kabel,
maar u kunt ook gebruikmaken van de ingebouwde
lithium-ion batterijen van de WorkForce DS-80W en
DS-360W. Hierdoor kunt u genieten van een probleemloze
scanervaring zonder kabels.

Veelzijdig
Scan dunne media van slechts 35 g/m² tot en met media
met een dikte van 270 g/m². Of voer kleine scantaken uit in
batches met de WorkForce DS-310 en DS-360W, dankzij
een handige automatische documentinvoer van 20 pagina's.
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Stroomlijn uw klantgerichte omgevingen
Ideaal voor receptieruimtes waar maar weinig ruimte beschikbaar is en efficiënte
documentverwerking essentieel is. Epson-scanners zijn ontworpen voor het scannen van
formulieren, kassabonnen en visitekaartjes voor een gestroomlijnde administratievoering.
Overweeg de aanschaf van...
DS-70, DS-310

Mobiele werknemers tot meer in staat stellen
Scan alles wat u maar nodig hebt terwijl u onderweg
bent met de mobiele scanoplossingen van
Epson. Deze compacte, lichtgewicht apparaten
kunnen eenvoudig worden meegenomen en zijn
geoptimaliseerd voor snelle, nauwkeurige resultaten
op alle modellen.

