Integratie van Epson-scanners voor zakelijk gebruik

DOCUMENTBEHEER
WORDT GEMAKKELIJK

SOFTWARE-OPLOSSINGEN
VOOR EENVOUDIGER
DOCUMENTBEHEER
Met de Document Capture Suite van Epson kunt u Epson-scanners eenvoudig
integreren in uw document management systeem. De Document Capture Suite is
compatibel met alle veelgebruikte bestandsindelingen, document management en
cloudopslagsystemen, en versnelt uw werkstroom doordat u gescande gegevens
kunt vastleggen, converteren en distribueren binnen uw documentopslagsysteem.
Uw bedrijf kan profiteren van de aanpasbare ‘scannen naar’-taakprofielen, het proces
voor vastleggen in batches, barcodeherkenning en ondersteuning van OCR via zones.

Document Capture Pro

Document Capture Pro Server

Document Capture

Document Capture Pro is ideaal voor
bedrijven van elke omvang en kan worden
geïntegreerd in de meeste document
management en cloudopslagsystemen.
Deze oplossing biedt geavanceerde
beeldverwerkingsfuncties zoals bewerkbare
bestandsindelingen en push printing.

Met Document Capture Pro Server wordt
het eenvoudig om documentscanners te
integreren in een zakelijke omgeving en
kunt u al uw scanners en taakprofielen
centraal beheren.

Document Capture is specifiek ontworpen
voor Mac-gebruikers met de WorkForce
DS-560 en is compatibel met de meeste
document management systemen en
cloudservices.

–	Automatisering van de werkstroom
voor vastleggen in batches met één
druk op een knop

–	Krachtige oplossing voor beeldverwerking
ontworpen voor Mac-gebruikers

–	Scant documenten naar e-mail, naar
afdruk, FTP, het web, Microsoft
SharePoint®, cloudopslag en alle
document management systemen
–	Exporteert naar Microsoft OneNote
via een optionele connector die
u kunt downloaden uit de
Microsoft Windows Store
Ga voor meer informatie of het
downloaden van de software naar
www.epson.nl/documentcapturepro
of www.epson.be/documentcapturepro

–	Eenvoudige taakselectie op
scannerpaneel vermindert
trainingsvereisten voor werknemers
–	Scant documenten naar e-mail, naar
afdruk, FTP, het web, Microsoft
SharePoint® of een aangepast
werkstroomproces
–	Ideaal voor een virtuele IT-omgeving

Eenvoudig vastleggen, converteren
en distribueren van gescande
informatie naar uw
documentopslagsystemen
en cloudservices. Profiteer
van de geavanceerde
beeldverwerkingsfuncties
en naadloze integratie
in uw IT-omgeving.
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–	Scant documenten naar e-mail,
naar afdruk, FTP, het web, Microsoft
SharePoint®, de cloud en alle document
management systemen

Epson-scanners maken gebruik van geavanceerde
technologie voor hoogwaardige resultaten voor uw
bedrijf, maar zijn ook gebruiksvriendelijk ontworpen
voor al uw werknemers. Dankzij functies als
automatische documentinvoer, dubbelzijdig scannen
en optische tekenherkenning kan men snel en
eenvoudig automatisch taken uitvoeren en scannen.
Moeiteloze integratie en probleemloos
delen
Epson-scanners zijn ontworpen met het oog
op naadloze integratie in uw IT-omgeving, met
ondersteuning voor TWAIN-, WIA- en ISIS-drivers
en vele modellen met Ethernet- en Wi-Fiaansluitmogelijkheden. Kies uit een scala aan functies
en opties waarmee delen eenvoudig wordt.
–	Met Scan-to-Cloud kunt u automatisch uploaden naar
cloudservices
–	Met scannen naar e-mail kunt u rechtstreeks scannen
naar een e-mailadres of een printer die geschikt is voor
Epson Connect
–	U kunt tevens scannen naar de indelingen .docx, .xlsx
en .pptx
–	Het optionele netwerkinterfacepaneel biedt Push
Scan-functies en aanpasbare ‘scannen naar’-functies
zoals ‘scannen naar Microsoft SharePoint®’
–	Stuur scans rechtstreeks naar mobiele Androidof Apple-apparaten door de Epson Document
Scan-app te downloaden via Google Play of uit
de Apple App Store

Eenvoudig te gebruiken
Maak elke scantaak probleemloos dankzij tekstverbetering,
automatische skew-correctie en automatische detectie
van het documentformaat.

Efficiënt
Verhoog de efficiëntie dankzij dubbelzijdig scannen met een hoge
snelheid van maximaal 70 ppm/140 apm en een automatische
documentinvoer met hoge capaciteit.

Productiviteit verhogen
Vereenvoudig complexe of tijdrovende taken met geavanceerde
functies zoals automatische tekenherkenning en
barcodeherkenning.

Flexibel
Werk zeer flexibel met de Programming Interface Application (API)
waarmee u plug-ins kunt toevoegen voor eenvoudige integratie
van de software-oplossingen van Epson in de DMS- en
cloudservices van uw voorkeur.
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STROOMLIJN UW
WERKSTROOM
Met de Document Capture Suite van Epson kunt u uw werkstroom stroomlijnen
doordat het aantal vereiste stappen voor vastleggen, converteren en distribueren van
gescande gegevens naar uw document management systeem of cloudservices wordt
verminderd.

Traditioneel scanproces in 5 stappen
Het traditionele scanproces, met een groot aantal stappen,
is een tijdrovend en langdurig proces. Documenten moeten
worden gescand, opgeslagen en naar de juiste locatie
worden verplaatst of per e-mail worden verzonden om
te kunnen worden gedeeld.
Het document scannen en opslaan
naar een bestand

Verzenden via e-mail

Opslaan van e-mail naar map

Uploaden

Archiveren
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Stroomlijn uw werkstroom met de
Document Capture Suite van Epson
De software en beeldverwerkingstechnologie van
Epson bespaart u tijd doordat stappen kunnen worden
overgeslagen en de werkstroom wordt gestroomlijnd.
Ook wordt de kans op menselijke fouten en onvindbare
documenten verkleind.
Vastleggen

Optimaliseer
de automatische
werkstroom
met vooraf
gedefinieerde taken

U kunt de Epsonscannerpanelen
aanpassen met
vooraf gedefinieerde
Werkstroom- taakprofielen.
integratie
Zo wordt het voor elke
werknemer eenvoudig
om documenten
te integreren in
bedrijfsprocessen.

Met de Push Scan-functies kunnen gebruikers in
één stap hoogwaardige elektronische documenten
vastleggen en integreren in hun werkstroom. Hiermee
worden complexe taken zoals het organiseren van
documenten of het verbeteren van tekst probleemloos.
Met aanvullende plug-ins kunnen gebruikers ook
op flexibele wijze Epson-software integreren in
de DMS- en cloudservices van hun voorkeur.

Document Capture Suite verhoogt de efficiëntie en productiviteit. Deze kan door
iedereen worden gebruikt, stelt minimale trainingsvereisten en biedt een eenvoudig
proces voor het vastleggen van documenten en een intuïtieve gebruikersinterface.

Automatische documentinvoer
Verhoog uw productiviteit door grote batches documenten
in één stap vast te leggen.

Streepjescodeherkenning en OCR via zones
Bespaar tijd door automatisch mappen en bestandsnamen
te maken.

Optische tekenherkenning
Converteer gescande documenten naadloos naar de doorzoekbare
indeling PDF of de bestandsindelingen Docx, Pptx en Xlsx.

Beeldverwerking voor documenten
Verhoog de doelmatigheid met geavanceerde
beeldverwerkingsfuncties, zoals detectie van het formaat
van meerdere documenten, tekstverbetering en automatische
skew-correctie.

Eigenschappen van de Document Capture Suite

Eigenschappen
Push Scan met vooraf ingestelde taakprofielen

•

•

–

Geavanceerde beeldverwerkingsfuncties

•

•

•

Naadloos te integreren in uw werkstroom

•

•

•

Connectors voor DMS en de cloud

•

•

•

Doorzoekbare PDF's

•

Beschikbaar als plug-in

–

Taakscheiding met OCR via zones

•

Beschikbaar als plug-in

–

Windows XP (32-/64-bit),
Windows Vista (32-/64-bit),
Windows 7 (32-/64-bit),
Windows 8/8.1 (32-/64-bit)

Windows Server (2008
2008R2 2012 2012R2)

Mac OS X 10.8 of hoger

Compatibiliteit
Besturingssysteem
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SCANNERS VOOR
ELK SOORT BEDRIJF
Epson heeft een scanner die aansluit bij uw behoeften, ongeacht
uw budget of de kenmerken van uw organisatie. Kies uit A3 of A4,
invoer van losse vellen of flatbed, mobiel of desktop.

WorkForce DS-30

Elke scanner zit boordevol technologie die het scannen sneller, eenvoudiger
en nauwkeuriger maakt, zodat het archiveren en documentbeheer
probleemloos verlopen en u altijd het beste resultaat behaalt. Onze
reeks biedt een scala aan functies, zoals automatische documentinvoer,
automatisch dubbelzijdig scannen en netwerkmogelijkheden. Alle scanners
bevatten de Epson ReadyScan LED-technologie voor onmiddellijk
scannen zonder opwarmtijd en met een laag stroomverbruik.

–	Draagbare A4-scanner
–	Compact en licht
–	Geavanceerde beeldverwerkingssoftware
–	Eenvoudig te gebruiken

Epson GT-1500

–	A4-flatbedscanner
–	Scant tot 18 ppm in zwart-wit/12 ppm
in kleur
–	Automatische documentinvoer
voor 40 vellen
Het getoonde product is de WorkForce DS-7500N
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–	Aanpasbare bediening

WorkForce DS-520/DS-520N/
DS-560

Epson GT-S85/GT-S85N

WorkForce DS-860/DS-860N

–	A4-scanner met invoer voor losse vellen

–	A4-scanner met invoer voor losse vellen

–	A4-scanner met invoer voor losse vellen

–	Scant tot 30 ppm/60 apm

–	Scant tot 40 ppm/80 apm

–	Scant tot 65 ppm/130 apm

–	Geavanceerde invoertechnologie

–	Automatische documentinvoer
voor 75 vellen

–	Automatische documentinvoer
voor 80 vellen

–	Dubbelzijdig scannen

–	Dubbele-invoerdetectie

–	Optionele netwerkinterface-eenheden2
–	Wi-Fi en rechtstreekse één-op-éénmodus (AP-modus)1

WorkForce DS-5500/DS-6500/
DS-7500-reeks

WorkForce DS-50000/DS-60000/
DS-70000-reeks

De getoonde producten zijn de WorkForce DS-5500/DS-6500/DS-7500N

De getoonde producten zijn de WorkForce DS-50000/DS-60000/DS-70000N

–	A4-flatbedscanner

–	A3-flatbedscanner

–	Scant tot 40 ppm/80 apm

–	Scant tot 70 ppm/140 apm

–	Push Scan-functies

–	Automatische documentinvoer voor 200 pagina's
(DS-60000/DS-70000-reeks)

–	Automatische documentinvoer voor 100 pagina's
(DS-6500/DS-7500-reeks)

–	Push Scan-functies
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WorkForce
DS-520/
DS-520N

Epson
GT-S85/
GT-S85N

WorkForce
DS-860/
DS-860N

WorkForce
DS-5500/
DS-5500N

WorkForce
DS-6500/
7500-reeks

WorkForce
DS-50000/
DS-50000N

WorkForce
DS-60000/
70000-reeks

13 sec./
pagina

Kleur:
12 ppm
Zwart-wit:
18 ppm

26 ppm

30 ppm

40 ppm

65 ppm

8 sec./
pagina

DS-6500:
25 ppm
DS-7500:
40 ppm

4 sec./
pagina

DS-60000:
40 ppm
DS-70000:
70 ppm

Scansnelheid
dubbelzijdig (kleur/
zwart-wit 200 dpi)

—

—

52 apm

60 apm

80 apm

130 apm

—

DS-6500:
50 apm
DS-7500:
80 apm

—

DS-60000:
80 apm
DS-70000:
140 apm

Automatische
documentinvoer
(75 g/m²) (pagina's)

—

40

50

50

75

80

—

100

—

200

Dagelijkse
afdrukcapaciteit
(pagina's)

—

400

3000

3000

3000

6000

—

DS-6500:
3000
DS-7500:
4000

—

DS-60000:
5000
DS-70000:
8000

Dubbeleinvoerdetectie

—

—

•

•

•

•

—

•

—

•

Standaard:
GT-S85N

Optioneel:
DS-860,
Standaard:
DS-860N

Optioneel:
DS-5500,
Standaard:
DS-5500N

Optioneel:
DS-6500/
7500,
Standaard:
DS- 6500N/
7500N

52 × 50,8/
216 × 356

Tot A4formaat

100 × 148/
216 × 1016

Ethernet-aansluiting

—

—

52 × 73,7/
216 × 356

105 × 48,5/
216 × 297

Geavanceerde
documentintegratie

Scannen naar
e-mail,
FTP, SharePoint®,
webmappen,
netwerkmappen,
afdruk,
cloudservices

Scannen naar
e-mail

Driverondersteuning

TWAIN,
WIA

TWAIN, WIA,
ISIS3

Min./max.
documentformaat
(mm)

Besturingssystemen4

Software
A1623_Business_Scanner_Integration_Brochure_1NL_03/15

Epson
GT-1500

Scansnelheid
enkelvoudig (kleur/
zwart-wit 200 dpi)

WorkForce
DS-30

WorkForce
DS-560

Assortiment Epson-scanners voor zakelijk gebruik

Windows®/Mac

Windows®/Mac

Epson Scan,
Epson Scan,
Presto!
Epson Document
PageManager 8,
Capture Suite6,
ABBYY
ABBYY FineReader
FineReader
Sprint Plus, Presto!
Sprint, Presto!
BizCard
BizCard

Optioneel:
DS-520,
Standaard:
DS-520N,
Wi-Fi standaard:
DS-560

52 × 73,7/
215 × 914

Optioneel:
Optioneel:
DS-60000
DS-50000,
/70000,
Standaard: Standaard:
DS-50000N DS-60000N/
70000N

Tot A3formaat

68 × 120/
297 × 2540

Scannen naar e-mail,
FTP,
SharePoint®,
webmappen, netwerkmappen, afdruk,
cloudservices
TWAIN, WIA,
ISIS3/7

TWAIN, WIA, ISIS3

Windows®/
Windows®
Server Thin
Windows®/Mac Windows® Server5 Thin
Clients:
Clients5: Terminal Service, Presentation
Terminal
Server, XenApp
Service,
Presentation
Server,
XenApp

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite6,
Epson Event
Manager, ABBYY
FineReader Sprint
Plus8, Presto!
BizCard

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite6,
Epson Event
Manager, Presto!
PageManager
8, ABBYY
FineReader
Sprint Plus,
Presto! BizCard

Epson Scan,
Document
Capture
Suite6

TWAIN, WIA, ISIS3

TWAIN, WIA, ISIS3

Windows®/Mac
Windows® Server
Thin Clients:
Terminal Service,
Presentation Server,
XenApp

Windows®/Mac
Windows® Server
Thin Clients:
Terminal Service,
Presentation
Server, XenApp

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite6,
Epson Event Manager
(alleen Mac), ABBYY
FineReader Sprint,
EpsonNet Setup
Manager3,
EpsonNet Config3

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite6,
Epson Event Manager
(alleen Mac), ABBYY
FineReader Sprint,
EpsonNet Setup
Manager3,
EpsonNet Config3

1
Alleen DS-560. 2Optionele netwerkinterface. De 'N'-modellen zijn geschikt voor gebruik in een netwerk. 3Beschikbaar als gratis download op de Epson-website. 4 Controleer of de versie van het
besturingssysteem en de thin client compatibel zijn op de Epson-website. 5Alleen op USB-versie: GT-S85. 6Ga voor meer informatie, het controleren van compatibiliteit en het downloaden van de software naar
epson.nl/documentcapturepro of epson.be/documentcapturepro 7Alleen DS-520. 8Alleen DS-560. SharePoint® en Windows® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere
landen. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Niet alle producten zijn in alle landen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde
Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
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.

