פרוספקט של מגוון הסורקים העסקיים

פתרונות סריקה
לכל צורך עסקי

ניהול מסמכים
הופך לפשוט
יצירת סביבה עסקית טובה יותר עם התמיכה של מובילה עולמית בפתרונות
סריקה .מגוון הסורקים של  Epsonמציע פתרונות סריקה עם ביצועים מעולים.

שיקולי רכישה
מגוון הסורקים של  Epsonמציע מגוון אפשרויות שנועדו להתאים לדרישות עסקיות רבות .כדי
להבטיח שכל משתמש יבחר את המכשיר המתאים לצרכיו ,מומלץ לקחת בחשבון את הגורמים
העיקריים הבאים:

למה בכלל צריך לסרוק?

מדיה

תאימות ואבטחה

מה צריך לסרוק?

פרודוקטיביות משופרת

האם כל המסמכים לסריקה הם בגודל סטנדרטי או שיש להם גדלים שונים?

אחסון וארכוב

מהם סוגי המדיה השונים?

אנשים

מיקום

מי מבצע את הסריקה?

היכן מתבצעת הסריקה?

באיזו תדירות הסריקה מתבצעת?

האם רק משרד אחד זקוק לסורק או סניפים מרובים?

מה נפח הסריקה?

האם עובדים ניידים צריכים לסרוק?
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האישורים שלנו
 1מתוך 6

 30שנות
ניסיון
 Epsonייצרה את הסורק הראשון שלה
בשנת  ,1986ומאז לא הפסקנו לגדול

סורקי מסמכים שנמכרים ברחבי
העולם הם מתוצרת Epson

טיפול נרחב
במדיה

עיצובים עטורי
פרסים

אם  Epsonמדפיסה
עליה  -אנחנו יכולים
לסרוק זאת

כוללים את פרס העיצוב Red Dot
לשנת  2019ופרס BLI Summer
 Pickלשנת  2019לסורקים
הניידים שלנו

סריקה עטורת פרסים
 Epsonמפתחת טכנולוגיה משרדית עם קיימות .המוצרים שלנו
תורמים לקהילה שמצמצמת את הבזבוז ולכלכה מעגלית הודות למגוון
המדפסות ,הסורקים והמקרנים שלנו ולעלות התפעול הנמוכה.

Epson ES-50/ES-60W/DS-80W
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פתרונות מודרניים למגזר ציבורי וממשלתי
בכל מחלקות המגזר הממשלתי ,טפסים ובקשות מהווים את השלב הראשון
בתהליכים מכריעים  -החל בהגירה וקצבת סעד ועד לתכנון ולרישוי .הסורקים
של  Epsonפרוסים במשרדי קבלת קהל ובסביבות מנהליות כדי לקבל
אוטומציה של התהליכים ,וכדי שהעובדים יוכלו להעניק רמה מודרנית,
מאובטחת ויעילה של שירות ציבורי.

משרד קבלת קהל

סביבה מנהלית

הסורקים שלנו מיועדים ללכידת מסמכים ,טפסים ומסמכי זיהוי,
עם דרישה לדיוק רב ,ואידיאליים לסביבות עסוקות הפועלות
ישירות מול לקוחות כדי לייעל שמירה על רשומות.

יכולת סריקה של נפחים גדולים מייעלת את ניהול
האירועים ומאפשרת לאחסן מסמכים גדולים
בהתאם למדיניות הארגונית.

DS-1630

DS-530

כדאי לשקול את דגם DS-32000

סביבת העבודה משתנה באמצעות סורק לנפחים גדולים שמתאים
את עצמו לצרכים המקצועיים שלך.
מהירות ב 90 :300dpi -דפים לדקה  180 /עמודים לדקה
מזין מסמכים אוטומטי 120 :גיליונות
מחזור פעילות יומי 40,000 :דפים
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DS-780N

DS-870

DS-32000

המומחיות שלנו
החל מעיבוד תשלומי מסים במשרד קבלת קבל ועד
לסריקות בפורמט רחב לתכנון ולבנייה ,לEpson -
יש מגוון פתרונות סריקה מובילים בשוק.

TMS9000II-MJ

Surecolor
SC-T5400M

התמקדות בטכנולוגיה
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ,העובדים מקבלים שליטה בעבודה
שהם מבצעים.
מצב איטי מאפשר לכידה קלה יותר של המסמכים על-ידי האטת
מהירות הגליל ללא הגדלת גודל הקובץ.
התכונה ( Double Feed Detection Skipדילוג עם זיהוי הזנה
כפולה) מאפשרת לעבד במהירות מסמכים מאתגרים דוגמת מעטפות
ומדבקות ממו.
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פתרונות יעילים לשירותי הבריאות
קבלת דיוק מוחלט בכל חלקי מגזר שירותי הבריאות .הסורקים שלנו
לוכדים את המגוון הרחב ביותר של סוגי מדיה כדי לייעל את הטיפול
בחולים  -מצילומי רנטגן ופילמים ועד לרשומות רפואיות ישנות
ומסמכי דיווח ארוכים.

המומחיות שלנו

סביבה מנהלית

באמצעות התוכנה העדכנית ניתן ללכוד ברזולוציה
גבוהה ובהתאם לסטנדרטים בינלאומיים דוגמת
 *DICOMתמונות ,תשלילים וצילומי רנטגן.

דיגיטציה של רשומות רפואיות מאתגרות ביותר .מכשירי
ההפקה המהירים בגודל  A3ו A4 -של  Epsonשכוללים
מזינים בקיבולת גבוהה ,מציעים את הגמישות הנדרשת
לסריקת כל מסמך בקובץ.

מוצרים מומלצים:

מוצרים מומלצים:

*נדרשות תוכנה נוספות בתוספת מחיר

Perfection
V850

Expression
12000XL

Expression
12000XL Pro

כדאי לשקול את דגם DS-70000

הסורק השטוח העצמתי בגודל  A3של  - Epsonמהיר עם
מחזורי פעילות מרשימים.
מהירות ב 70 :300dpi -דפים לדקה  140/דפים לדקה
מזין מסמכים אוטומטי 200 :גיליונות
מחזור פעילות יומי8000 :
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DS-70000

DS-970

DS-30000

התמקדות בטכנולוגיה

ערכת ההמרה לסורק שטוח של  Epsonמאפשרת
ללקוחות לבצע דיגיטציה של מסמכים קשים דוגמת
צילומי רנטגן ורשומות רפואיות ישנות.
תאימות עם:
 DS-870 ,DS-770 ,DS-530וDS-970 -
משרד קבלת קהל
סריקה ישירה לאזורי שיתוף פעולה מאובטחים או לשירותי ענן
בלחיצה על לחצן .אידיאלי למרפאה של הרופא ,ולדפק קבלה עסוק
או כאשר השטח מוגבל ועיבוד מסמכים יעיל הוא תנאי הכרחי.
מוצרים מומלצים:

DS-570W

DS-360W

DS-80W
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פתרונות לחללים משותפים
ולעבודה ניידת זריזה
מסביבות ניידות מסורתיות דוגמת מכירות בשטח ואפליקציות לוגיסטיקה ,ועד
לשיטת השולחן החם ( )Hot-deskingולכלכת ( Gigכלכלת פלטפורמות או
כלכלה משתפת) ,העסקים חייבים לאבטח מידע באמצעות דיגיטציה מהירה
של המסמכים.

יצירת משרד ביתי יעיל

מרחבי עבודה פתוחים

באמצעות תוכנת  ScanSmartהעדכנית של
 ,Epsonסריקה ,שמירת מסמכים ושליחה
מעולם לא היו קלות יותר.

סורקים עם פונקציות נעילה של לוח הבקרה שעל המכשיר
ופרוטוקולים לאימות .שילוב פתרונות הסריקה של Epson
בסביבות עבודה מול קהל לקבלת שירות מונחה ואפליקציות
לשירות עצמי.

מוצרים מומלצים:

מוצרים מומלצים:

ES-50
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ES-60W

DS-780N

חיבורי  Wi-FiוWi-Fi Direct -

המשרד הנייד

פתרונות סריקה עם  Wi-Fi Directלסריקה במיקום הנדרש.
אפליקציות מאפשרות לעובדים ניידים לקשר ישירות מכשירים
ניידים ותוכנה המגיבה בהתאם ,לקבלת יעילה של זרימת
עבודה.

אפשר לסמוך על משרד שנמצא אתך בדרכים באמצעות
פתרונות ניידים מובילים מסוגם .הדפסה עם ,WF-110
סריקה עם  DS-80Wוהקרנה עם .EB-1795F

מוצרים מומלצים:

מוצרים מומלצים:

DS-1660W

DS-360W

סריקה

הדפסה

הקרנה

DS-80W

WF-110W

EB-1795F

DS-570W

Epson Workforce DS-80W/
Workforce ES-60W
סורק נייד יוצא מהכלל

התמקדות
בטכנולוגיה
הדגם המוצג:
DS-780N
כלים עוצמתיים מבוססי שרת מאפשרים לאדמיניסטרטורים ניהול מרכזי
של פרופילים ומכשירים.
כלים אלה מאפשרים לנטר את הביצועים של צי מכשירים ללא צורך
להתקין את התוכנה במחשבים נפרדים ,ולהבטיח שהמסמכים
מאובטחים היטב .בנוסף ניתן לוודא שהמסמכים יהיו נגישים רק
לאנשים הזקוקים להם.
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פתרונות מדויקים לתחום המשפטי
ניהול קל של מסמכים משפטיים  -אפשר לדעת כיצד המסמך נסרק,
היכן הוא נסרק ומי סרק אותו ,וזאת באמצאות מגוון של סורקי Epson
הלוכדים כל היבט של התיק המשפטי.
משרד ביתי

סביבה מנהלית

לכידת מידע מהירה בהתרעה של רגע ,ושמירה לשרת
או למכשיר אחסון דיגיטלי מרוחק ,באמצעות פתרונות
קומפקטיים האידיאליים לסביבות עבודה מול קהל.

אפשר להפוך שמירה של רשומות מדויקות ,מלאות ודיגיטליות
למהירה ולפשוטה באמצעות סורקם המיועד לסביבות סריקה
בנפח גבוה .חיסכון זמן בהכנת המסמכים באמצעות תכנה
חדשנית עם תכונות דוגמת סיבוב אוטומטי ליצירת קבצים
דיגיטליים מושלמים.

מוצרים מומלצים:

מוצרים מומלצים:

DS-310

DS-530

DS-360W

DS-770
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DS-32000

DS-70000

פתרונות פיננסים ממוקדים
סורקי  Epsonהמיועדים לתחום השירותים פיננסיים והביטוח מצמצמים את הזמן
המוקדש לדיגיטציה של מסמכים .החל מעיבוד בקשות של לקוח חדש ועד להוספת
רשומות לתביעות קיימות ,אפשר להיות בטוח במתן מענה לתהליכי זרימת עבודה
קיימים ולמחויבויות משפטיות.

שירות לקוחות

ספר חשבונות ראשי ובקרת אשראי

עיבוד מהיר ,ניהול דיגיטלי ואימות טרנזקציות יומיומיות דוגמת
צ'קים ואפליקציות חשבונאות .פתרונות קומפקטיים ויעילים אלה
לעבודה ברשת מאפשרים שליחה ישירה ומאובטחת של
מסמכים למחלקות של המשרד הראשי להמשך עיבוד.

הסורקים עתירים בתכונות מתקדמות דוגמת זיהוי אולטרה-סוני
של הזנה כפולה ,מצב הזנה אוטומטית ,מצב איטי וDouble -
( Feed Detection Skipדילוג עם זיהוי הזנה כפולה)
ולמשתמשים ניתנת כל הפונקציונלית הנדרשת לסריקת נפחים
גדולים של מדיה מסובכת בדרך מבוקרת ויעילה.

מוצרים מומלצים:

מוצרים מומלצים:

TM-S1000

TMS90000II-MJ

DS-530

כדאי לשקול את
דגם DS-870

DS-870

DS-30000

סריקה מהירה משולבת ביכולות עיבוד קלות לשימוש
לקבלת ניהול מסמכים נטול מאמץ.
מהירות סריקה ב 65 :300dpi -דפים לדקה 130 /
עמודים לדקה
מזין מסמכים אוטומטי 100 :גיליונות
מחזור פעילות יומי7000 :
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פתרונות אקטיביים לתחום החינוך
הלמידה מתעוררת לחיים עם פתרונות סריקה שמעודדים שיתוף
פעולה ומשאבים  -סריקה קלה של דפים מרובים בו-זמנית ישירות אל
 Microsoft Sharepoint ,FTPואחסון ענן או כל מקום נבחר אחר.
משרד קבלת קהל

המומחיות שלנו

באפשרותך להקדיש פחות זמן לתיוק ויותר זמן להוראה,
ליצור תוך שניות מסמכי  PDFלשיתוף עם עמיתים או
תלמידים  -או לתיוק .אפשר לנהל בקלות ערמות גדולות של
מסמכים באמצעות סריקה בו-זמנית של דפים מרובים וגם
ליצור מסמכים נפרדים.

מחקר ובדיקה מתבצעים בקלות .התלמידים יכולים
להשתמש במכשירים המיוחדים שלנו כדי לסרוק חומרי
מחקר  -משרטוטים גרפיים ,תוכניות בנייה גדולות ועד
מידע מהעיתונות.

מוצרים מומלצים:

מוצרים מומלצים:

DS-310
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DS-1630

DS-410

Perfection V850

Expression
12000XL PRO

Surecolor
SC-T5400M

הרשמת תלמידים מאובטחת
במהלך הרשמת התלמידים ,לכידת מסמכים מהווה חלק חיוני מהתהליך.
פתרונות הסריקה שלנו משתלבים בקלות בתשתית הקיימת ומורידים
מהעומס המוטל על הצוות האדמיניסטרטיבי.

כדאי לשקול את דגם
DS-32000

מאפשר סריקת דרכונים ומתאפיין בעיצוב גמיש .ניתן
לקפל את הסורק לשם העברה ואחסון קלים.
מהירות סריקה ב 90 :300dpi -דפים לדקה 180 /
עמודים לדקה
מזין מסמכים אוטומטי 120 :גיליונות
מחזור עבודה יומי40000 :

שילוב ושיתוף ללא מאמץ

הסורקים של  Epsonמיועדים לשילוב חלק במערכת  ITבאמצעות תמיכה בדרייבים של
 WIA ,TWAINו ,ISIS -בסטנדרט המקובל בתעשייה.
באמצעות תוכנת  Document Captureשל  Epsonניתן לבחור יעדים נוספים למסמכים:
סריקה לענן ,סריקה לדוא"ל או שיתוף בתיקיית רשת.
באמצעות פתרונות ™ Wi-Fi Directשלנו ,משתמשים יכולים לשלוט בסורקים עסקיים
באמצעות מכשירי  Androidו Apple -ניידים באמצעות אפליקציית .Epson DocumentScan
פתרונות פשוטים לעובדים זריזים ולשיטת השולחן החם (.)Hot-desking
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תיקון הטיית מסמך

סוללות ליתיום
מובנות

Wi-Fi
Wi-Fi Direct -ו

מזין מסמכים
אוטומטי

מגוון סורקים
ניידים

עיצוב קומפקטי וקל

יצירת משרד נייד עם התמיכה של מובילה עולמית בפתרונות
 מיועדים להפקת סריקותEpson  סורקים ניידים של.סריקה
. מכל מקום ובכל מקום שבו עובדים,איכותיות

דגם
WorkForce ES-60W

WorkForce ES-50

WorkForce DS-360W

WorkForce DS-310

WorkForce DS-80W

WorkForce DS-70

4s/page

5.5s/page

25ppm/50ipm

25ppm/50ipm

4s/page

5.5s/page

מהירות סריקת מונו

4s/page

5.5s/page

25ppm / 50ipm

25ppm / 50ipm

4s/page

5.5s/page

מהירות סריקה בצבע

1 page

1 page

20 pages

20 pages

1 page

1 page

35-270g/m²

35-270g/m²

52-230g/m²

52-230g/m²

35-270g/m²

35-270g/m²

ADF -משקל נייר ב

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

סוני-חיישן אולטרה

600 x600DPI

600 x600DPI

1200 x1200DPI

1200 x1200DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

300

300

500

500

300

300

מחזור עבודה יומי אמין

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi direct

USB

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi direct

USB 3.0

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi direct

USB

ממשקים

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
technology

מקור אור

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

דרייברים

Epson ScanSmart,
Epson Scan 2

Epson ScanSmart,
Epson Scan 2

Epson Document Capture
software suite, Epson
Scan 2, Newsoft Presto!
BizCard

Epson Document Capture
software suite, Epson
Scan 2, Newsoft Presto!
BizCard 5.6

Epson Document Capture
software suite,
Epson Scan 2

Epson Document Capture
software suite,
Epson Scan 2

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

P

P

P

P

P

P

ביטול הטיה אוטומטי

P

P

P

P

P

P

שיפור טקסט

P

P

P

P

P

P

RGB שיפור צבע

P

P

P

P

P

P

RGB השמטת צבע

P

P

P

P

P

P

דילוג על דפים ריקים

P

P

P

P

P

P

הסרת חורי מחורר

P

P

P

P

P

P

סיבוב אוטומטי

300g (0.3kg)

270g (0.27kg)

1.3kg

1.1kg

300g (0.3kg)

270g (0.27kg)

24 months Carry in

24 months Carry in

12 months Carry in

12 months Carry in

24 months Carry in

24 months Carry in

אחריות סטנדרטית

272 x 47 x 34mm

272 x 47 x 34mm

288 x 89 x 67mm

288 x 89 x 51mm

272 x 47 x 34mm

272 x 47 x 34mm

) גובהx  עומקx מידות (רוחב

קיבולת מזין מסמכים אוטומטי

רזולוציית סריקה
) אופקיx (אנכי

תוכנה
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!
חיישנים מובנים
למניעת טעויות

!
אפשרויות רשת
Wi-Fi-ו

40,000 סריקת עד
דפים ליום

סריקה מהירה
באמצעות מזין
מסמכים אוטומטי
ויכולת דופלקס

!

זיהוי אוטומטי של
גודל הנייר

מגוון !סורקים
ניצבים

 דפים לדקה90 סורקים ניצבים עם יכולת סריקה של עד
 מציעים ביצועים ברמת ייצור הודות, עמודים לדקה180 או
. דפים40,000 למחזורי פעילות יומית של

דגם

WorkForce
DS-32000

WorkForce
DS-30000

WorkForce
DS-970

WorkForce
DS-870

WorkForce
DS-780N

WorkForce
DS-770

WorkForce
DS-570W

WorkForce
DS-530

WorkForce
DS-410

90ppm / 180ipm

70ppm /140ipm

85ppm / 170ipm

65ppm / 130ipm

45ppm / 90ipm

45ppm / 90ipm

35ppm / 70ipm

35ppm / 70ipm

26ppm / 52ipm

מהירות סריקת מונו

90ppm / 180ipm

70ppm / 140ipm

85ppm / 170ipm

65ppm / 130ipm

45ppm / 90ipm

45ppm / 90ipm

35ppm / 70ipm

35ppm / 70ipm

26ppm / 52ipm

מהירות סריקה בצבע

120 pages

120 pages

100 pages

100 pages

100 pages

100 pages

50 pages

50 pages

50 pages

קיבולת מזין מסמכים
אוטומטי

20 - 413g/m²

27 - 413g/m²

27 - 413g/m²

27 - 413g/m²

27 - 413g/m²

27 - 413g/m²

27 - 413g/m²

27 - 413g/m²

50 - 209g/m2

ADF -משקל נייר ב

P

P

P

P

P

P

P

P

N/A

סוני-חיישן אולטרה

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

40,000

30,000

9,000

7,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0, Ethernet
Interface

USB 3.0

USB 3.0, Wi-Fi,
Wi-Fi Direct

USB 3.0

USB 2.0

ממשקים

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

מקור אור

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

דרייברים

Epson Document
Capture software
suite, Epson
Scan 2

Epson Document
Capture software
suite, Epson
Scan 2

Epson Document
Capture software
suite, Epson
Scan 2

Epson Document
Capture software
suite, Epson
Scan 2

Epson Document
Capture software
suite, Epson
Scan 2

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ביטול הטיה אוטומטי

P

P

P

P

P

P

P

P

P

שיפור טקסט

P

P

P

P

P

P

P

P

P

RGB שיפור צבע

P

P

P

P

P

P

P

P

P

RGB השמטת צבע

P

P

P

P

P

P

P

P

P

דילוג על דפים ריקים

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A3 תפירת

P

P

P

P

P

P

P

P

P

הסרת חורי מחורר

P

P

P

P

P

P

P

P

P

סיבוב אוטומטי

3.6kg

3.6kg

3.6kg

3.6kg

3.7kg

3.6kg

3.7kg

3.7kg

2.5kg

296 x 169 x
167mm

296 x 169 x
167mm

296 x 169 x
167mm

296 x 212 x
217mm

מחזור עבודה יומי אמין

Epson Document
Epson Document
Epson Document Epson Document
Capture software
Capture software
Capture software Capture software
suite, Epson
suite, Epson
suite, Epson Scan suite, Epson Scan
Scan 2
Scan 2

12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site 12 months on-site
service
service
service
service
service
service
service
service
service
296 x 169 x
167mm

רזולוציית סריקה
) אופקיx (אנכי

296 x 169 x
176mm

296 x 169 x
176mm

296 x 169 x
176mm

297 x 152 x
154mm

תוכנה
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) גובהx עומק
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יכולת לרזולוציה
גבוהה

מגוון אפשרות
לרשת

8,000 סריקת עד
דפים ליום

סריקה מהירה
באמצעות מזין
מסמכים אוטומטי
ויכולת דופלקס

זיהוי אוטומטי של
גודל הנייר

מגוון סורקים
שטוחים
מגוון הסורקים השטוחים מאפשר לסרוק במהירות ובקלות מסמכים
 אידיאלי לסריקת צורות חריגות ופריטים עדינים וכן.בכל צורה וגודל
.גם ספרים ומדיה כרוכה

דגם

Expression
12000XL Pro

Expression
12000XL

WorkForce
DS-70000

WorkForce
DS-60000

WorkForce
DS-50000

WorkForce
DS-7500

WorkForce
DS-6500

WorkForce
DS-1660W

WorkForce
DS-1630

12ppm

12ppm

70ppm / 140ipm

40ppm / 80ipm

4s/page

40ppm / 80ipm

25ppm / 50ipm

25ppm / 10ipm

25ppm / 10ipm

מהירות סריקת מונו

12ppm

12ppm

70ppm / 140ipm

40ppm / 80ipm

4s/page

40ppm / 80ipm

25ppm / 50ipm

25ppm / 10ipm

25ppm / 10ipm

מהירות סריקה בצבע

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100 pages

100 pages

50 pages

50 pages

N/A

N/A

35 - 128g/m²

50 - 128g/m²

N/A

50 - 128g/m²

50 - 128g/m²

50 - 120g/m²

50 - 120g/m²

ADF -משקל נייר ב

N/A

N/A

P

P

N/A

P

P

P

P

סוני-חיישן אולטרה

2400 x4800DPI

2400 x4800DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

600 x600DPI

1200 x1200DPI

1200 x1200DPI

1200 x1200DPI

1200 x1200DPI

N/A

N/A

8,000

5,000

N/A

4,000

3,000

1,500

1,500

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

ממשקים

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

ReadyScan LED
Technology

מקור אור

TWAIN, WIA

TWAIN, WIA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

דרייברים

Epson Scan 2,
SilverFast Ai
ver 8.8

Epson Scan 2,
SilverFast Ai
ver 8.8

N/A

N/A

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

Pull / Push

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ביטול הטיה אוטומטי

P

P

P

P

P

P

P

P

P

שיפור טקסט

P

P

P

P

P

P

P

P

P

RGB שיפור צבע

P

P

P

P

P

P

P

P

P

RGB השמטת צבע

N/A

N/A

P

P

N/A

P

P

P

P

דילוג על דפים ריקים

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

P

P

A3 תפירת

P

P

P

P

P

P

P

P

P

הסרת חורי מחורר

P

P

P

P

P

P

P

P

P

סיבוב אוטומטי

20.5kg

14.3kg

26.9kg

26.9kg

14.8kg

9.8kg

9.8kg

3.7kg

3.7kg

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

12 months
on-site service

656 x 460 x
292mm

656 x 458 x
158mm

640 x 522 x
289mm

640 x 522 x
289mm

640 x 468 x
156mm

495 x 360 x
217mm

495 x 360 x
217mm

451 x 315 x
120mm

451 x 315 x
120mm
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קיבולת מזין
מסמכים אוטומטי

רזולוציית סריקה
) אופקיx (אנכי
מחזור עבודה יומי אמין

Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document
Capture software Capture software Capture software Capture software Capture software Capture software Capture software
suite, Epson Scan suite, Epson Scan suite, Epson Scan suite, Epson Scan suite, Epson Scan suite, Epson Scan suite, Epson Scan

תוכנה

3
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משקל
אחריות סטנדרטית
) גובהx  עומקx מידות (רוחב

תוכנה
חבילת  Document Captureמאפשרת למשתמשים מתחילים או
מתקדמים לשלב בקלות סורקים של  Epsonבכל מערכת זרימת עבודה
של מסמכים.
לכידה
לכידה ואחסון אלקטרוני של מסמכים  -סריקה לענן ,ל FTP -ו.Microsoft Sharepoint -

שיפור

הפרדה

ניתוב

שיפור וייעול התמונות הסרוקות כדי
ליצור רק את הקבצים האיכותיים
ביותר.

הפרדה ומיון מסמכים באמצעות
תכונות אוטומטית להפרדת
מסמכים.

ניתוב קל של מסמכים ברחבי
העסק באמצעות Document
.Capture

1.סיבוב אוטומטי

1.זיהוי תווים אופטי ()OCR

2.ביטול הטיה

2.קביעת מספר הדפים

3.טקסט משופר

3.דף ריק

4.רזולוציה

4.ברקוד

5.הסרת חורי מחורר

5.ברקוד Patch

6.הפקה כפולה

6.שמות טפסים

1.סריקה לתיקייה מקומית
או לאינטרנט
2.סריקה לדוא"ל
3.סריקה למדפסת
4.שירותי ענן
5.אפליקציות Windows
SharePoint6.

בנוסף ,יש ל Epson -את היכולת לחבר פתרונות ניהול מסמכים מתאימים ביותר דרך ICA ,ISIS ,TWAIN
או  .WIAלקבלת פרטים נוספים ,נא לפנות לנציג המקומי.

Epson Device Admin
גרסת  EDAהעדכנית שלנו מאפשרת לנהל בקלות ומרחוק את כל צי המדפסות
והסורקים - 2בבקרה מלאה כולל היכולת להתקין ,להגדיר ,לנטר ,לתחזק
ולפתור בעיות במכשירים כדי לקבל פרודוקטיביות מוגדלת ולחסוך בעלויות.
ניטור וניהול מרכזי מכשירים
יעילות משופרת באמצעות ממשק אינטואיטיבי
פתרון בעיות ודיווח של פעילות המכשיר
www.epson.eu/device-admin
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סריקה מעולה בכל גודל
באמצעות מגוון מכשירים המיועד למגוון רחב של דרישות אפשר לסרוק הכל  -מפריטים
קטנים בגודל בול ועד לתוכניות בגודל .A0

פתרונות סורק ניצב

פתרונות סורק שטוח

פתרונות סורק
בפורמט רחב

פתרונות סורק
רב-תכליתיים

פתרונות סורק גרפי

פתרונות סורק צ'קים

A8550_Business Scanner Range_Brochure_1HE_04/20

לקבלת מידע נוסף ,נא לבקר באתרwww.epson.co.il/business-scanners :

1.קישוריות  NFCנתמכת רק במכשירי .Android
2.מדפסות הזרקת דיו מקצועיות ועסקיות לעבודה ברשת ,מדפסות לייזר ,MFPs/סורקים ומדפסות בפורמט רחב
3.סריקה במשיכה  /בדחיפה באמצעות Document Capture Suite
4.יחידת ממשק רשת משביתה ממשק USB
לקבלת מידע נוסף ,נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר באתר www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
רחוב הבונים 2
תמיכה:
רמת גן 52522
leveloneil@epson.eu
מספר טלפון “קו חם”03-3761335 :
www.epson.co.il/contactus

Epson.co.il

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

