מגוון סורקים עסקיים עם מזיני נייר מסדרת WorkForce

ניצול מלוא הפוטנציאל של
זרימת עבודה דינמית

תוכנה
חבילת התוכנה של  Epsonכוללת מבחר פתרונות קלים לשימוש לסריקה ,להפרדה
ולשליחת מסמכים בסביבה העסקית וליעדים אחרים.
לכידה
תוכנת  Document Capture Pro 2.0מאפשרת למשתמשים לסרוק ,לשמור ולשתף
מידע בקלות בסביבה העסקית .תכונות מתקדמות דוגמת מתן שמות למסמכים ,הפרדה
וניתוב הופכת את תהליך הסריקה לקל ולהגיוני .ניתן לשמור ולשלוח קבצים בפורמטים
נפוצים דוגמת  PDF, JPEG, TIFFורבים אחרים.
הגנה ואבטחה
כלים עוצמתיים מבוססי שרת מאפשרים לאדמיניסטרטורים ניהול מרכזי של פרופילים
ומכשירים .כלים אלה מאפשרים לנטר את הביצועים של צי סורקים ללא צורך להתקין
את התוכנה במחשבים נפרדים ,ולהבטיח שהמסמכים מאובטחים היטב .בנוסף ניתן
לוודא שהמסמכים יהיו נגישים רק לאנשים הזקוקים להם.
נעילת לוח הבקרה*
כניסה אל *LDAP
בקרת פרופיל דינמית*
*תכונות זמינות בדגמים נבחרים

שיפור וייעול
תוכנת  Document Capture Pro 2.0של  Epsonנועדה לעשות יותר מאשר רק לסרוק
ולשלוח מסמכים .היא כוללת כלים המייעלים ומשפרים את איכות המסמך המקורי,
ומבטיחים שמושגת האיכות הטובה ביותר לנתונים העתידיים.
סיבוב אוטומטי וביטול הטיה
זיהוי אוטומטי של גודל הנייר
השמטת צבעים/שיפור
שיפור טקסט
הפרדה
תכונות מתקדמות ומובנות משמשות למיון אוטומטי ולהפרדת קבוצות מסמכי
נייר זו מזו כדי להאיץ פרודוקטיביות ותהליכים אוטומטיים.
 OCRאזורי
ברקודים בחד-ממד ובדו-ממד
Patchcode
תבניות מוגדרות מראש

דגם מוצג DS-530 :עם
ערכת המרה לסורק שטוח

שיפור הפרודוקטיביות באמצעות
סורקים עם מזיני הנייר
יצירת סביבה עסקית טובה יותר עם התמיכה של מובילה עולמית
בפתרונות סריקה .מגוון הסורקים עם מזיני הנייר של  Epsonנבנו
תוך התמקדות בביצועים ומהווים פתרון אידיאלי לסביבה משרדית
עסוקה ולאפליקציות עבודה מול קהל.

דגמים מוצגים משמאל לימין:
DS-780N ,DS-530 ,DS-410

סקירת המגוון
קומפקטיות
הודות לעיצוב הקומפקטי לנגישות הקלה ,מגוון הסורקים עם מזיני נייר
מסדרת  WorkForceמתאימים להצבה במשרדי קבלת קהל ובסביבות
המיועדות ללקוחות.
רב-תכליתיות
הסורקים כוללים טכנולוגיית הזנת נייר הטובה מסוגה ,פונקציית האטת
קצב סריקה הראשונה בתעשייה ,ופונקציה חדשנית לדילוג עם זיהוי
הזנה כפולה .אפשרויות אלה מבטיחות קבלת יכולת לסרוק מדיה
מאתגרת דקיקה מ 27 -ג'/מ"ר ועד  413ג'/מ"ר.
רשת
התכונות המתקדמות לסריקה בדחיפה שזמינות בדגם WorkForce
 ,DS-780Nמאפשרות למשתמשים לנווט בקלות לפרופילי העבודה
באמצעות מסך מגע אינטואיטיבי ,כך שמשימות סריקה מורכבות
מתבצעות ללא מאמץ.

קישור וחיבור
חיבורי  Wi-Fiו Wi-Fi Direct -מובנים בדגם ,WorkForce DS-570W
ומאפשרים למשתמשים העברה פשוטה של מסמכים ישירות
לסמארטפון או למחשב טבלט לקבלת אחסון או לניתוב קלים
לפלטפורמות של שירותי ענן של מסמכים דוגמת חשבונות והוצאות.
עמידות ויכולות
הסורקים עם מזיני הנייר מסדרת  WorkForceמציעים ביצועים
ברמת ייצור .מהירות של  85דפים לדקה או  170עמודים לדקה
ויכולת למחזור עבודה יומי של  9,000דפים ,מאפשרות לעסקים
לענות לדרישות של מחלקות עסוקות ביותר לסרוק את המדיה
המאתגרת ביותר.
מודולריות
ערכת ההמרה האופציונלית לסורק שטוח אידיאלית לעסקים הזקוקים
מפעם לפעם לסורק שטוח ,ומאפשרת לסרוק בפרטי פרטים מסמכים
כרוכים ,תעודות זהות ,דרכונים ומסמכים אחרים בעלי צורה לא
סימטרית.

שירות משופר וממוקד לקוח
פתרונות הסריקה של  Epsonכוללים לוח בקרה במכשיר,
פונקציות נעילה ופרוטוקולים לאימות ,וניתן להשתמש בהם
במשרד או בסביבות עבודה מול קהל לקבלת שירות מונחה
ואפליקציות לשירות עצמי.
דגמים מתאימים...
WorkForce DS-780N
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ייעול משרדי קבלת קהל
הסורקים שלנו מיועדים לאירכוב מסמכים  ,טפסים ומסמכי זיהוי ,ואידיאליים לסביבות
הפועלות מול לקוחות ,שבהן שטח פנוי נמצא בסולם העדיפויות ,ועיבוד מסמכים יעיל
הוא חובה כדי לתעד מסמכים בצורה יעילה.
דגמים מתאימים...
WorkForce DS-530 ,WorkForce DS-410

אופטימיזציה של סביבת עבודה משרדית
הסורקים שלנו נועדו לאירכוב מסמכים בצורה מהירה ויעילה ואידיאליים
לסביבות משרדיות הדורשות יעילות גבוהה בתיעוד מסמכים.
דגמים מתאימים...
WorkForce DS-570W ,WorkForce DS-770 ,WorkForce DS-530
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פעילות חלקה של הארגון
המחלקה הפיננסית מתנהלת היטב כאשר ניתן להבטיח קליטה ,אוטומציה
ושמירה בטוחה של חשבוניות ,תשלומים וטרנזקציות .פתרונות סריקה
מאובטחים ומאומתים מאפשרים לשמור על חוות דעת ,כישורים וביקורות
במצב עדכני.
דגמים מתאימים...
WorkForce DS-970 ,WorkForce DS-870

מגוון הסורקים
עם מזיני נייר
מהירות
ב300dpi -

מזין מסמכים
אוטומטי

משקל המדיה
במזין
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עבודה יומי

חיישן
אולטרה-סוני

ממשק

אפשרויות

דרייברים

DS-410
סריקה שולחנית במחיר סביר באמצעות תוכנת
.Document Capture Pro

26ppm/52ipm

50 sheets

50-209gsm

3000

No

USB 2.0

N/A

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-530
האפשרות לסריקת מסמכים בהזנה חכמה,
מציגה מהפיכה בזרימות העבודה באמצעות
תכונות חכמות לאירכוב מגוון רחב של מסמכים.

35ppm/70ipm

50 sheets

27-413gsm

4000

Yes

USB 3.0

Network
Interface Unit
/ Flatbed
conversion kit

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-570W
סורק מתקדם ,קומפקטי ואלחוטי עם הזנת נייר
המאפשר סריקה קלה של מסמכים למכשירים
ניידים ,למחשבי טבלט ולתחנות עבודה.

35ppm/70ipm

50 sheets

27-413gsm

4000

Yes

USB 3.0 /
Network
Interface Unit Wi-Fi / Wi-Fi
direct

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-770
סורק קטן ועוצמתי המשלב הפעלה נטולת מאמץ
ותמונות איכותיות כדי לספק לעסקים עיבוד
מסמכים מתקדם.

45ppm/90ipm

100 sheets

27-413gsm

5000

Yes

USB 3.0

Network
Interface Unit
/ Flatbed
conversion kit

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-780N
סורק רשת מאובטח וחכם הכולל זיהוי
משתמשים ופונקציות ניהול עבודה לפי התאמה
אישית לקבלת סריקה ושיתוף מסמכים יעילים.

45ppm/90ipm

100 sheets

27-413gsm

5000

Yes

USB 3.0 /
Network

N/A

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-870
סריקה מהירה משולבת ביכולות עיבוד קלות
לשימוש לקבלת ניהול מסמכים נטול מאמץ.

65ppm/130ipm

100 sheets

27-413gsm

7000

Yes

USB 3.0

Network
Interface Unit
/ Flatbed
conversion kit

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-970
סריקה מהירה וביצועים מעולים לסביבות סריקה
מאתגרות.

85ppm/170ipm

100 sheets

27-413gsm

9000

Yes

USB 3.0

Network
Interface Unit
/ Flatbed
conversion kit

ISIS¹, WIA,
TWAIN
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דגם

1פרטים עבור דרייברים ,תוכנות ותאימות לגרסאות עדכניות של מערכות הפעלה ,ניתן למצוא באתר של .Epson
 Wi-Fiהוא סימן מסחרי רשום של ®.Wi-Fi Alliance
לקבלת מידע נוסף ,נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר באתר www.epson.co.il
Epson

אפסון ישראל
תמיכה:

leveloneil@epson.eu

מספר טלפון “קו חם”:

03-3761335

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

www.epson.co.il

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

