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DS-570W -ו WorkForce DS-530

טיפול גמיש ורב-תכליתי במדיה
טכנולוגיית הזנת נייר הטובה מסוגה בתעשייה, הכוללת אפשרות להאטת קצב הסריקה בכדי 

לאפשר הזנת מסמכים עדינים, קרועים או ישנים במיוחד, פונקציה חדשנית לדילוג עם זיהוי 
הזנה כפולה - היכולת לסריקת מסמכים מאתגרים מעולם לא הייתה קלה יותר. 

בין אם אתה סורקים מסמכים קטנטנים דוגמת בולי דואר )באמצעות ערכת ההמרה לסורק 
שטוח(, גלילי נייר באורך 6 מטרים, מדיה דקיקה של 27 ג'/מ"ר, כרטיסים בעובי 413 ג'/מ"ר או 

מדיה בגודל 1A3, תוכל לסמוך על יכולת העיבוד המהירה והאיכות הגבוהה ביותר.

 קבלת מלוא הפוטנציאל 
של סריקת מסמכים

סריקת מסמכים ישירות למכשיר הנבחר מאפשרת גמישות לעובדים ניידים

דגמי DS-530 ו- DS-570W - סורקי דופלקס צבעוניים, מהירים ויעילים 
מהווים את הבחירה החכמה לניהול מסמכים עסקי, ומציעים ביצועים ורב-

תכליתיות ברמה עולמית. סורקים עוצמתיים וקומפקטיים אלה יכולים לסרוק 
35 דפים/70 עמודים לדקה, ומציעים מגוון רחב של אפשרויות טיפול במדיה 
המאפשר ללכוד, לאחסן בצורה ממוינת ולשתף במהירות מסמכים קריטיים 

לעסק.

הסורקים יכולים לסייע לעסק שלך להשיג שליטה במידע קריטי, לשפר את האיכות של 
ההחלטות העסקיות, ולהגדיל את יעילות התפעול והעיבוד.



ערכת ההמרה לסורק שטוח מרחיבה עוד יותר את 
הגמישות המרשימה ממילא של הסורק

העיצוב הקומפקטי והמסוגנן מאפשר לסורק לתפוס 
שטח מזערי

ביצועים יוצאים מהכלל לשיפור הפרודוקטיביות
סורקים אלה תוכננו במיוחד עבור עסקים המטפלים בכמויות גדולות של מסמכים, דוגמת 

עורכי דין ורואי חשבון, ומאפשרים ללכוד במהירות נפח גדול של מסמכים.

מצב הזנה אוטומטית מאפשר סריקה גם של מסמכים גדולים יותר על מגוון סוגי מדיה 
בקלות ובתור קובץ אחד. 

 

זמן השבתה מינימלי והתערבות מצומצמת של המשתמש
ערכת המרה אופציונלית לסורק שטוח מאפשרת אפילו סריקה של המדיה הקטנה ביותר 

)דוגמת בולי דואר( בצורה בטוחה כדי להבטיח את תקינות המסמך, ומאפשרת לסרוק את 
כל המסמכים במקום אחד.

ערכת ההמרה מאפשרת גם לסרוק דרכונים2, ספרים, מדיה מבריקה ומדיה כרוכה. 

 

הזנת מסמכים דינמית ואמינה
תכונות חכמות דוגמת מערכת Active Separation Roller )גלילי הפרדה 

אקטיבית( מונעת הזנות כפולות ומרגיזות ומבטיחה שכל פיסת נייר נסרקת בצורה 
מדויקת ובאיכות הגבוהה ביותר - הודות לחיישנים מובנים או הזנה ידנית של אורך 

הנייר.

מערכת ההזנה האקטיבית מתחילה במגש נייר חדשני המסייע בסריקה קלה 
יותר של הדפים. באמצעות צמצום החיכוך בין המגש לבין הנייר המיועד לסריקה, 

המדיה יכולה לעבור דרך הסורק בצורה קלה יותר תוך מזעור שגיאות הזנה.

 )DFDS - דילוג עם זיהוי הזנה כפולה( Double Feed Detection Skip התכונה
מאפשרת לסרוק ללא סיכון מדיה מאתגרת - דוגמת מעטפות או מסמכים עם 

מדבקות ממו - והכל רק בנגיעה בלחצן.
 

מערכת ההזנה האקטיבית מבטיחה סריקה קלה של הדפים



טכנולוגיה לעסק שלך

קישוריות גמישה
הדגם DS-570W הוא האפשרות המועדפת עבור צוותי מכירות, עובדי שירותי הבריאות ופקידי ממשלה. סורק מתקדם, 

קומפקטי ואלחוטי עם מזין נייר המספק חוויית אמיתית של סריקה גמישה, כדי שאפשר יהיה ללכוד מסמכים בצורה 
Wi-Fi/Wi-Fi Direct/ ו- 2.0 וכן דרייברים עבור USB 3.0 כוללות DS-570W מאובטחת. אפשרויות הקישור של הדגם

.Ethernet/NFC/ TWAIN/ISIS/WIA

עיבוד מידע מזורז
עקב הצורך באוטומציה יעילה של מגוון רחב של תהליכים המתבצעים בסביבות מנהלית ובסביבות הפונות לקהל, סורקים 

אלה מתוכננים לייעול את שמירת הרשומות ובה בעת לספק רמות גבוהות של אבטחה, אמינות ויכולת הרחבה.

לפונקציות אלה מתווספת יכולתו של הסורק להבטיח סריקה איכותית )300dpi( במהירות גבוהה הודות לשיפורים בעיבוד 
תמונה דוגמת חיתוך גודל אוטומטי, תיקון הטיה אוטומטי )קצה קשיח( וצמצום השתקפות הצבע בחלקו האחורי של הדף. 

יכולות אלה מתאפשרות באמצעות CPU עם שתי ליבות וביצועים עוצמתיים והאצת חומרה מובנית.

שילוב חלק
חבילת הסריקה החכמה של Epson )הכוללת תאימות ל- TWAIN ו- ISIS( מאפשרת שיתוף מיידי של קבצים שנלכדו - 

על-ידי חיבור חלק עם מערכות קיימות לניהול מסמכים ומאגרים בענן, כך שקבוצות עבודה נהנות משיתוף פעולה טוב יותר 
ויעילות משופרת. 

טכנולוגיית הדמיה עוצמתית
התאמת תמונה קלה במהלך הסריקה באמצעות תוכנה לשיפור תמונה של Epson הכוללת ביטול הטיה וסיבוב אוטומטי. 

תכונות מתקדמות דוגמת זיהוי ברקודים ו- Zonal OCR מאפשרות הפרדת מסמכים מהירה ומתן שמות לקבצים.
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1A3 סריקת מדיה בגודל
.carrier sheet משתמשת בגיליון פוליו עם A3 1 - סריקת מדיה בגודל

סריקת דרכונים2
2 - ניתן לסרוק דרכונים באמצעות ערכה אופציונלית להמרה לסורק שטוח.

www.epson.co.il או לבקר בכתובת Epson לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל

תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300
www.epson.co.il

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


