 WorkForce DS-530و DS-570WوDS-770

إحداث طفرة في
عمليات سير العمل
تعتبر ُ
الطرز  DS-530و DS-570Wو DS-770من الماسحات الضوئية
للمستندات مزدوجة الوجه باأللوان االختيار الذكي إلدارة مستندات األعمال؛
ما يتيح لك إمكانية التقاط مستندات األعمال المهمة وفهرستها وتخزينها
ومشاركتها بسرعة.

 -1يتطلب المسح الضوئي للوسائط مقاس  A3استخدام ورق حامل.
 -2الطرازان  DS-530و DS-770فقط

ذكية

عال
أداء ٍ

يسمح الوضع البطيء  -الذي يعتبر األول من نوعه في المجال
 بالتقاط الوسائط الصعبة عن طريق تقليل سرعة البكرة دونزيادة أحجام الملفات .وتعني وظيفة إلغاء تنشيط اكتشاف التغذية
المزدوجة أنه يمكن إجراء معالجة سريعة للوسائط الصعبة ،مثل
األظرف والمالحظات الورقية الملصقة.

بفضل سرعات المسح الضوئي على الوجهين التي تصل إلى
 45صفحة في الدقيقة 90/صورة في الدقيقة (انظر الجدول في
الصفحة التالية) ،يتيح لك هذا إمكانية التقاط مهام كبيرة الحجم
بسرعة وبسهولة كملف واحد.

متعددة االستخدامات

ُيعتمد عليها

مسح ضوئي للوسائط التي يتراوح وزنها بين  27و 413جم
للمتر المربع ،أو يصل طولها إلى  6أمتار ،ويصل حجمها
إلى  .1A3ويعتبر طقم التحويل االختياري للماسحة الضوئية
المسطحة 2مثاليًا للبيئات التي يكون فيها التقاط الوسائط
األكثر تخصصًا  -من الطوابع البريدية إلى جوازات
السفر  -أمرً ا ضروريًا.

يساعد نظام بكرات الفصل الذكي وأجهزة االستشعار المدمجة
على تجنب أخطاء التغذية المزدوجة بالمستندات ،كما يضمن
ذلك إجراء مسح ضوئي دقيق لكل ورقة.

 WorkForce DS-530و DS-570WوDS-770

تقنية صُممت
لألعمال
إمكانات االتصال

األداء

تعتبر ُ
الطرز  DS-530و DS-570Wو DS-770ماسحات ضوئية متقدمة تعمل بنظام التغذية بالورق
وتحقق تجربة مسح ضوئي مرنة ،كما أنها ُ
طرز مثالية للشركات التي تتطلب مجموعة من خيارات االتصال
المختلفة .وتشمل هذه ُ
الطرز منفذ  USB 3.0ووحدة واجهة شبكة اختيارية ،كما يضيف الطراز DS-570W
أيضًا إمكانات اتصال عبر  Wi-Fiو Wi-Fi Directو.NFC

مسرعة للمعلومات
معالجة
َّ
تحتوي الماسحات الضوئية  DS-530و DS-570Wو DS-770على وحدات
معالجة مركزية ثنائية النواة وعالية األداء مع تسارع للمكوّ نات يضمن عمليات التقاط
صور عالية الجودة .وتشمل ميزات تحسين الصور اقتصاص الحجم التلقائي ،وتصحيح
االنحراف تلقائيًا (الحواف الصلبة) ،وتقليل فصل األلوان.

إمكانية اتصال مرنة
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دمج سلس

تسمح حزمة المسح الضوئي الذكية من إبسون (التي تمتاز بالتوافق مع TWAIN
و WIAو )3ISISبمشاركة الملفات الملتقطة على الفور؛ بفضل اتصالها السلس
بأنظمة إدارة المستندات الموجودة لديك والمستودعات على الشبكة السحابية.

مقارنة األداء
الطراز

الصفحات في الدقيقة

الصور في الدقيقة

وحدة التغذية التلقائية
بالمستندات

DS-530

35

70

50

DS-570W

35

70

50

DS-770

45

90

100

 -3تتوافق برامج تشغيل  ISISمع الطرازين  DS-530و DS-770فقط.

فعالة
تقنية تصوير ّ
يمكنك تعديل الصور بسهولة أثناء المسح الضوئي ،وذلك باستخدام برنامج تحسين
الصور من إبسون والذي يتضمن وظائف تصحيح االنحراف والتدوير التلقائي .كما أن
الميزات المتقدمة  -مثل التعرّ ف على الرموز الشريطيةوالتعرّ ف البصري على
األحرف للنطاقات  -تسمح بفصل المستندات بسرعة وتسمية الملفات بسهولة.

