سلسلة الماسحات الضوئية لألعمال من إبسون

إدارة المستندات
أصبحت سهلة

تقديم حلول المسح الضوئي
لألعمال من إبسون
تمثل الماسحات الضوئية جزءًا أساسيًا من أي شركة؛ فهي األجهزة التي تحوِّ ل المعلومات المادية إلى
محتوى رقمي آمن يسهل التعامل معه .وتهدف رسالتنا إلى أن نصبح خبراء االبتكار في هذا المجال،
في إطار سعينا الدءوب نحو تبسيط عمليات المسح الضوئي ،وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة ،وتقديم الفائدة
في آخر المطاف للشركات في كل مكان.
ً
وموثوقية وقو ًة التي تتوفر في السوق والتي
نقدم بعضًا من حلول المسح الضوئي لألعمال األعلى جود ًة
يمكنها التقاط المعلومات الممسوحة ضوئيًا وتحويلها وتوزيعها بسرعة داخل مؤسستك .وستتم ّكن إلى حد
بعيد من خفض عدد الخطوات المطلوبة عاد ًة وتوفير المزيد من الوقت .وعالو ًة على ذلك ،فإننا نضمن تلبية
كل المتطلبات المحتملة للمسح الضوئي؛ من األجهزة المحمولة المجهّزة بنظام التغذية بالورق والمزوّ دة
بالطاقة عبر منفذ  USBإلى تقنية  A3عالية السعة على مستوى اإلنتاج.

مزايا األعمال اإلضافية
سواء كنت ُتجري مسحً ا ضوئيًا لوسائط صغيرة مثل الطوابع ،أو وسائط كبيرة مثل مخططات ،A0
فإنه يسهل التقاط كل الجوانب بدرجات دقة عالية واستنساخها بأي مقياس تقريبًا.
– –المسح الضوئي للمستندات بسهولة
– –توفير مساحة التخزين في المكتب
– –الوصول إلى المستندات القديمة بكل يُسر
– –تقليل معدالت فقد الملفات ،وتحسين التعافي من الكوارث
– –الوصول إلى الملفات في نفس الوقت مثلما يفعل اآلخرون
– –المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني ،والخدمات السحابية ،والمجلدات المحلية ،واألجهزة المتنقلة،
وغير ذلك
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االلتقاط المتقدم من إبسون

الدمج من إبسون

بالنسبة للمتطلبات الكثيرة من المسح الضوئي والبيئات عالية اإلنتاجية ،تعمل
عمليتنا للمسح الضوئي المكوّ نة من خطوتين على التقاط وفرز المستندات
ثوان معدودة ،بفضل المعايير المتقدمة المحدّدة سل ًفا التي وضعتها.
في
ٍ

التوافق مع األنظمة البرمجية الرائدة في المستندات والمحتوى والمعلومات
بفضل برامج تشغيل  TWAINو ISISالمتضمّنة في العديد من أجهزتنا.

إنشاء ملف التعريف
بلمسة واحدة

الرموز الشريطية
لفرز المستندات

دمج سير العمل

التعرف الضوئي على
ّ
األحرف للنطاقات ألغراض
تسمية المستندات
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 -1االلتقاط

 -2التحسين

حلول التقاط الورق المتقدمة من إبسون

الصور المثالية

تعتبر حزمتنا البرمجية  Document Capture Suiteحالً سهل االستخدام
اللتقاط المستندات وتخزينها في صيغ رقمية .وتشمل هذه الحزمة البرمجية:

تم دمج برنامج  Epson Scan 2.0في ،Document Capture Pro
ويهدف إلى التحكم في سلسلتنا  Workforceمن الماسحات الضوئية لألعمال.
ويأتي هذا البرنامج حافالً بالميزات المتقدمة ،كما أنه مصمّم لتعزيز وتحسين
جودة الصورة حتى يمكن إنشاء الملفات وتعديلها بكل يُسر.

برنامج :Document Capture Pro
يعتبر هذا البرنامج المتخصص في إدارة المستندات
مثاليًا للمكاتب العصرية .ال يتطلب بدء استخدام البرنامج
أي تدريب خاص؛ إذ إن ميزات تصوير المستندات
المتقدمة يسهل استخدامها ،كما يتم دعم جميع صيغ
الملفات الشائعة.
برنامج :Document Capture Pro Server
يمكن االستفادة من الوظائف المتقدمة للمسح الضوئي
القائم على الدفع من الخادم ،دون الحاجة إلى تثبيت
البرنامج على أجهزة الكمبيوتر الفردية .وسواء كنت
مستخدمًا مبتد ًئا أو مخضرمًا ،يمكنك إجراء المسح
الضوئي إلى الخدمات السحابية ،وبروتوكول نقل الملفات
 ،FTPو® Microsoft SharePointبكل سهولة.
ويمكنك أيضًا دمج مكوّ ناتك البرمجية اإلضافية باستخدام
مجموعة أدوات المطور الذاتي.
– –التالؤم مع ك ٍّل من الشركات الصغيرة والمؤسسات
الكبيرة
– –تعزيز معدالت اإلنتاجية والكفاءة
– –البساطة والسهولة في االستخدام
– –قابلية التخصيص بما يتناسب مع متطلباتك تمامًا

اإلخراج المزدوج
يمكنك إنتاج صورتين بعملية مسح ضوئي واحدة فقط عن طريق إرسال ملف
 TIFباألبيض واألسود إلى سطح مكتبك ،وملف  PDFملون إلى مجلد مشترك
في الوقت نفسه.
التدوير التلقائي
قلّل وقت اإلعداد وضع المستندات بأي اتجاه؛ إذ سيعيد برنامج
 Epson Scan 2.0ترتيبها تلقائيًا حتى تواجه االتجاه الصحيح.
إزالة االنحراف
صحِّ ح استواء المستندات لجعل قراءتها أسهل باستخدام برنامج
.Epson Scan 2.0
المحسن
النص
َّ
حدّد تحسين النص حتى تجعل النص الممسوح ضوئيًا أكثر وضوحً ا وأسهل
في القراءة.
الدقة
اضبط إعدادات النقطة في البوصة للماسحة الضوئية لزيادة تحسين أو خفض
تفاصيل الصورة على النحو المطلوب.
ثقوب التخريم
أزل ثقوب التخريم البشعة من المستند تلقائيًا عن طريق تحديد هذه الميزة
إلضفاء لمسة احترافية.

االتصال عبر Wi-Fi Direct / Wi-Fi / 1NFC

وضع المسح الضوئي التلقائي

يمكنك تلقي بيانات المسح الضوئي وتعديلها السلكيًا بالكامل ،مع تدوير اتجاه
الملفات ،وطلب صفحات متعددة ،واإلرسال عبر البريد اإللكتروني إلى خدمات
التخزين على الشبكة السحابية أو غيرها من التطبيقات .وتعمل هذه التقنية مع
تطبيق .Epson Document Scan

يمكن إجراء المسح الضوئي بسرعة وسهولة بحجم  %100باستخدام الوضع التلقائي
الكامل ،دون الحاجة إلى تحديد أي إعدادات أو معاينة صورتك .وعالو ًة على ذلك،
تتم معالجة المستندات كملف واحد ،وليس مسحها ضوئيًا كملفات  PDFمتعددة؛
وذلك لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والتمتع بسير عمل أكثر سالسة.
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 -3الفصل

 -4اإلدارة

المستندات المنفصلة

Epson Device Admin

يمكن فرز المستندات بسهولة ،باستخدام ميزات فصل المستندات تلقائيًا.

يتيح لك أحدث إصدار من برنامجنا  Epson Device Adminسهولة إدارة
مجموعة كاملة من الطابعات والماسحات الضوئية عن بُعد ،2مع التحكم الكامل
بما في ذلك إمكانية تركيب أجهزتك وتهيئتها ومراقبتها وصيانتها واستكشاف
مشكالتها وإصالحها ،بهدف زيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف.

التعرف الضوئي على األحرف
يسمح لك استخدام برنامج  Document Capture Proوبرنامج
 Epson Scan 2.0بفصل المستندات بسهولة في مجموعة واسعة من اللغات،
ويمكنك أيضًا إعداد أسماء الملفات والمواقع لسهولة إدارة المستندات.

بشكل مركزي
– –مراقبة األجهزة وإدارتها
ٍ
– –إمكانية إدارة األجهزة وف ًقا الحتياجاتك الفريدة؛ لتوفير الوقت والتحكم
في التكاليف

الصفحة الثابتة

– –تعزيز الكفاءة بفضل واجهة مستخدم بسيطة

إمكانية فصل كل صفحة معينة والتقسيم إلى ملفات.

– –خفض عدد الخطوات المطلوبة إلنجاز المهام؛ لتبسيط تشغيل البرامج

الصفحة الفارغة

– –إعداد تقارير بشأن نشاط الجهاز

يمكن تعيين الكشف عن الحساسية على منخفض أو متوسط أو مرتفع عند فصل
المستندات.
الرموز الشريطية
إمكانية استخدام مجموعة واسعة من الرموز الشريطية مثل  1Dو 2Dلفصل
المستندات.
الرمز المج ّمع
إمكانية اكتشاف الرموز المجمّعة التالية لفصل المستندات ،المجموعة ،4 ،3 ،2 ،1
.T ،6
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التعرُّ ف على حلولنا للمسح
الضوئي بنظام التغذية بالورق
تمتاز حلولنا للمسح الضوئي بنظام التغذية بالورق بالسرعة والموثوقية في األداء
والتنوع في االستخدامات ،ويمكنها زيادة معدالت اإلنتاجية في مكان العمل.
وأصبحت المؤسسات تدرك على نحو متزايد أهمية تحسين عملياتها إلدارة
المستندات؛ ولهذا صُممت حلولنا لتعزيز الكفاءة من خالل مسح المستندات
ضوئيًا وتحويلها إلى صيغة رقمية ومشاركتها بسرعة وسهولة.

الطراز
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الميزات األساسية

قابل للنقل

سطح مكتب

السلكي

شبكة

DS-30

إجراء مسح ضوئي سريع وقوي وعالي الجودة من
جهاز يزن  325جم فقط.

•

–

–

–

DS-310

إجراء مسح ضوئي لمجموعة متنوعة من الوسائط
أثناء التنقل باستخدام جهاز خفيف الوزن واتصال
عبر منفذ  USB 3.0فائق السرعة.

•

•

–

–

DS-360W

تسمح لك البطارية المضمّنة وإمكانية االتصال
الالسلكي بإجراء مسح ضوئي أثناء التنقل باستخدام
هذه الماسحة الضوئية المحمولة عالية الكفاءة.

•

•

•

–

DS-530

خيار المسح الضوئي الذكي الذي يأتي بإمكانية
قوية للتعامل مع الوسائط وميزات ذكية مبتكرة
عال من سالمة البيانات.
تضمن تحقيق مستوى ٍ

–

•

–

اختيارية

DS-570W

يسمح لك المسح الضوئي الفوري  -بفضل إمكانات
االتصال المضمّنة عبر  Wi-Fiو - NFCبإمكانية
مسح المستندات ضوئيًا بسهولة إلى األجهزة
المتنقلة واألجهزة اللوحية واألجهزة األخرى
المزوّ دة بتقنية .Wi-Fi

–

•

•

اختيارية

سطح مكتب

سرعة عالية

كميات كبيرة

شبكة

الطراز

الميزات األساسية

DS-530N

إنشاء ملفات تعريف للمسح الضوئي بلمسة واحدة
لسهولة دمج هذا الطراز معقول التكلفة والقابل
للتوصيل عبر شبكة في بيئة شركتك.

•

–

–

•

DS-770

الخيار األمثل للمسح الضوئي السريع وعالي السعة
بمعدل  45صفحة في الدقيقة باستخدام الميزات
الذكية لتحسين سير العمل لديك .وإمكانية المسح
الضوئي لمجموعة واسعة من المستندات بسرعة
وكفاءة.

•

DS-780N

تشمل أحدث ابتكاراتنا في المسح الضوئي  -للبيئات
التي يتم فيها إجراء المسح الضوئي بواسطة
مستخدمين متعددين  -لوحة شبكة مدمجة .إمكانية
المسح الضوئي السريع لدفعات من الوسائط
المختلطة ،ووظيفة اختيارية للوضع البطيء
لالستخدام مع المستندات الهشة.

•

DS-860

صُمم هذا الطراز إلجراء المسح الضوئي بكميات
كبيرة وللبيئات ذات المتطلبات الكثيرة .ويمكن
االستفادة من قوة ماسحتنا الضوئية األعلى سرعة
التي تعمل بنظام التغذية بالورق مقاس  A4بمعدل
 65صفحة في الدقيقة إلجراء مسح ضوئي عالي
الكفاءة.

•

DS-860N

عندما يش ّكل الوقت عنصرً ا مهمًا جدًا ،يمكنك
توفير الوقت عن طريق إنشاء ملفات تعريف مهام
بشكل سريع .ويمكن
محدّدة سل ًفا لتمييز المستندات
ٍ
استخدام أوامر مهام "المسح الضوئي إلى"  -مثل
"المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني"  -مباشر ًة
من لوحة الماسحة الضوئية لسهولة المشاركة
على الشبكة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

اختيارية

•

اختيارية

•

7

اكتشاف ُ
طرزنا من الماسحات
الضوئية المسطحة
تحقق ُ
طرزنا قوية األداء وعالية السرعة منالماسحات الضوئية المسطحة تنوعًا في
االستخدامات؛ ما يم ّكنك من إجراء المسح الضوئي ألحجام وأنواع مختلفة من الوسائط حتى
حجم  .A3وباستخدام حلولنا المخصصة للورق  A4و A3وحلولنا المتكاملة ،يمكنك إجراء مسح
ضوئي لنطاق واسع من المستندات ،بما في ذلك جوازات السفر ،والكتب والمجالت ،والصور
عالية الدقة ،واألفالم السالبة مثل األشعة السينية أو أفالم التصوير الفوتوغرافي.

الطراز
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الحجم

الميزات األساسية

سطح مكتب

سرعة عالية

كميات كبيرة

شبكة

DS-1630

A4

مسح ضوئي لمجموعة واسعة من المستندات الصعبة،
بما في ذلك الكتب والمستندات المجلّدة وجوازات
السفر والمواد الحساسة.

•

–

–

اختيارية

DS-1660W

A4

تعزيز لمعدالت اإلنتاجية باستخدام هذه الماسحة
الضوئية المزوّ دة باتصال السلكي والتي تمتاز
بالسرعة وتنوع االستخدامات وتقدِّم أصغر حجم
في فئتها.

•

–

–

–

DS-530 Plus
Flatbed

A4

استفادة من إمكانية قوية للتعامل مع الوسائط وميزات
عال من سالمة
ذكية مبتكرة تضمن تحقيق مستوى ٍ
البيانات.

•

–

–

–

DS-5500

A4

مسح ضوئي لكميات كبيرة من المستندات بسرعة
وكفاءة ،مع وجود خيار لالتصال بالشبكة.

•

–

–

اختيارية

DS-6500

A4

مسح ضوئي بمعدل يصل إلى  25صفحة في الدقيقة
باستخدام وحدةالتغذية التلقائية بالمستندات بسعة عالية
تبلغ  100صفحة.

•

–

–

اختيارية

DS-7500

A4

مسح ضوئي بمعدل يصل إلى  40صفحة في الدقيقة
باستخدام وحدةالتغذية التلقائية بالمستندات بسعة عالية
تبلغ  100صفحة.

•

•

•

اختيارية

DS-770 Plus
Flatbed

A4

مسح ضوئي لنطاق واسع من المستندات بسرعة
وكفاءة على ماسحة ضوئية مسطحة ،مع خيارات
لتخزين الملفات ومشاركتها لحظيًا.

•

–

•

–

DS-50000

A3

التقاط للمستندات الكبيرة أو المجلّدة أو الهشة
وتحويلها بسهولة على ماسحة ضوئية مسطحة
عالية الجودة وجاهزة للتوصيل بالشبكة.

•

–

–

اختيارية

DS-60000

A3

التقاط للمستندات بمعدل يصل إلى  40صفحة
في الدقيقة.

•

•

•

اختيارية

DS-70000

A3

مسح ضوئي للتقارير والمستندات الكبيرة األخرى
باستخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات بسعة
 200صفحة للورق .A3

•

•

•

اختيارية

حلول المسح الضوئي من
الطوابع إلى المخططات
يمكن إجراء المسح الضوئي للوسائط الصغيرة في حجم الطوابع البريدية وحتى الوسائط الكبيرة في حجم
مخططات  ،A0وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من األجهزة المصمّمة لتالئم متطلباتك واسعة النطاق.

الحلول متعددة الوظائف

حلول الشيكات

WF-5690
توفير  %50من تكاليف الطباعة وما يصل إلى  %80من استهالك الطاقة ،باستخدام
هذا الطراز من طابعات األعمال النافثة للحبر رباعية الوظائف.

TM-S1000
معالجة للمستندات حسب التنسيق ،بما في ذلك الشيكات والكوبونات ،مع دعم جيبين
لإلخراج.

WF-6590
توفير في الوقت والمال والطاقة باستخدام هذه الطابعة الملونة رباعية الوظائف
وعالية السعة والتي تسهم في زيادة اإلنتاجية وتقليل تدخل المستخدم للمكاتب
المزدحمة بالمهام.

TM-S2000
مسح ضوئي باأللوان على الوجهين وطباعة نافثة للحبر لتظهير الشيكات.

WF-C869R
توفير في تكاليف الطاقة وتقليل للفاقد باستخدام هذه الطابعة متعددة االستخدامات
ورباعية الوظائف وموثوقة األداء والمخصصة لألعمال .ويمتاز هذا الطراز
بتكاليف طباعة يمكن التنبؤ بها ،كما يتطلب تدخالً منخفضًا من المستخدم.

TM-S9000MJ
مسح ضوئي باأللوان على الوجهين ،وطباعة نافثة للحبر لتظهير الشيكات ،وطباعة
حرارية لإليصاالت في جهاز واحد صغير الحجم وعالي الكفاءة.

الحلول الرسومية

حلول التنسيقات الكبيرة

Perfection V19/V39
ماسحة ضوئية سهلة االستخدام ومزوّ دة بالطاقة عبر منفذ  USBبتصميم أنيق
وجديد وموفر للمساحة .يمكن التقاط صورك ومستنداتك وتخزينها ومشاركتها
بسرعة.

T5200 MFP
تحقيق أقصى مستويات األداء في بيئات اإلنتاج كثيرة المتطلبات في مجال
الرسومات والتصميم بمساعدة الكمبيوتر ( )CADونظم المعلومات الجغرافية
( ،)GISبفضل معالجة الصور القوية وسرعة الطباعة العالية.

Perfection V850
طراز يمتاز ببصريات محسّنة عالية التمرير تحقق أعلى مستوى لجودة الصور مع
سرعات أعلى للمسح الضوئي .ويمكن تحويل مجموعة واسعة من صيغ الوسائط
واألفالم إلى صور رقمية ذات جودة احترافية في لمح البصر.

T7200 MFP
طابعة مقاس  44بوصة تتميز بإنتاجية عالية وتجمع بين األداء والجودة والقيمة
لتوفير وقتك ومالك معًا.

Expression 12000XL / Pro
إجراء مسح ضوئي دقيق للرسومات مقاس  A3مع القدرة على استنساخ صور دقيقة
للمخططات واألشعة السينية واألفالم السالبة.
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حلول الحكومة العصرية
على مستوى القطاع الحكومي ،تؤدي النماذج والطلبات إلى الشروع في عمليات بالغة األهمية ،بدءًا
بالرعاية االجتماعية وانتها ًء بتطوير المباني .وتسمح ُ
طرزنا من الماسحات الضوئية للمستندات لموظفي
كل قسم باستيعاب المستندات واسعة النطاق التي يتلقونها يوميًا؛ بما ييسّر مستوى عصريًا وآم ًنا وفعاالً
من الخدمة العامة.

تبسيط عملية حفظ السجالت
بشكل مباشر والتي
تعتبر ماسحاتنا الضوئية مثالية للبيئات التي تتعامل مع العمالء
ٍ
لديها متطلبات الكفاءة العالية ،وقد تم تصميمها اللتقاط المستندات والنماذج والتعرّ ف
العام ألغراض تبسيط حفظ السجالت ،وكذلك دعم الوصول اآلمن عن بُعد من
األجهزة الذكية.

ب ال

دعم

مكت

كزي

المر

قبال

الست
با

مكت

تلبية متطلبات التخطيط وإدارة
المباني وغير ذلك
تلبي ماسحاتنا الضوئية لمكاتب الدعم الطلب على عمليات المسح الضوئي بكميات
ضخمة للتنسيقات الكبيرة والتي تتطلبها أقسام التخطيط ،ومراقبة البناء ،والخدمات
االنتخابية ،وغير ذلك.
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الفعال للمستندات الكبيرة
تمكين التخزين ّ

المسح الضوئي للتقارير الميدانية ومشاركتها أثناء التنقل

تسهِّل إمكانات المسح الضوئي الكبيرة إدارة الحاالت ،كما
تقلل من القوى العاملة الالزمة لمعالجة المستندات الكبيرة،
ألغراض التخزين الرقمي المبسّط للتقارير والمطالبات
األكثر شموالً.

يمكنك العمل بكفاءة من أي مكان باستخدام حلول المسح الضوئي
المتنقلة من إبسون ،والتي تم تحسينها لتحقيق نتائج سريعة ودقيقة
من جهاز صغير الحجم وخفيف الوزن ألغراض سهولة المسح
الضوئي والمشاركة للتقارير الميدانية والمستندات بالغة األهمية.

الم
ب ال

دعم

مكت

لمتنق

ون ا

وظف

لون

ومي

العم

ضمان عمليات سلسة لقسم الشؤون المالية
يمكنك تبسيط الفواتير ومعامالت الدفع في قسم الشؤون المالية ،مع ضمان
االحتفاظ بسجالت موظفين محدَّثة ،بفضل ميزات المسح الضوئي اآلمن عبر
الشبكة ومعالجة الوصول بلمسة واحدة والتي يتم توفيرها لمستخدمين متعددين.
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حلول الرعاية
الصحية الفعّالة
يمكنك تحقيق الدقة المتناهية في قطاع الرعاية الصحية ،بفضل مجموعة متنوعة من الماسحات
الضوئية المصمّمة اللتقاط صور األشعة السينية واألفالم ورقمنتها ،إلى جانب المستندات التقليدية
كبيرة الحجم ،ألغراض تبسيط رعاية المرضى.

ضمان تسجيل كل التفاصيل
يمكنك إعادة إنتاج مستندات الرعاية الصحية بالغة األهمية
بتفاصيل استثنائية ،بما في ذلك األفالم السالبة والصور
الفوتوغرافية وصور األشعة السينية.

ال

ع الع

لم

تعام

مالء

بشكل سريع وآمن
معالجة المستندات
ٍ
يمكنك إجراء المسح الضوئي مباشر ًة إلى مناطق العمل التعاونية المؤمنة أو
الخدمات السحابية بلمسة زر واحدة ،وذلك لصالح العمليات الجراحية التي
يجريها األطباء ،أو مكاتب االستقبال المزدحمة ،أو األماكن التي تكتسب فيها
المساحة قيمة قصوى وتكون فيها معالجة المستندات بكفاءة أمرً ا ال بد منه.
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رقمنة المستندات الطبية بكفاءة
يمكنك رقمنة بعض السجالت الورقية األكثر تعقي ًدا؛ وهي المستندات الطبية.
وتوفر أجهزة إنتاج  A3عالية السرعة من إبسون المرونة الالزمة إلجراء
مسح ضوئي لكل مستند في الملف ،مباشر ًة إلى مناطق العمل التعاونية بلمسة
زر واحدة.

الم

حف
وظا

تا

ل
طبية

شفى

مست

سم ال

ق

ت/ا

ل
سجال

تمكين إجراءات سلسة للتعامل مع المرضى
يمكنك إجراء المسح الضوئي وتقديم العروض والطباعة بين
األجهزة بكل سهولة .ويمكنك أيضًا تبسيط عملياتك باستخدام
منتجات موحّ دة تتعاون مع بعضها البعض لتمكين إجراءات
سلسة للتعامل مع المرضى في جميع األقسام.

تعزيز رعاية المرضى بكل سهولة
يمكنك زيادة الكفاءة إلى أقصى حد في بيئات األقسام ذات المتطلبات الكثيرة واألحجام
الكبيرة .ويمكنك أيضًا إجراء مسح ضوئي لنتائج االختبارات والبحوث المختبرية وحفظها
وتأمينها ،والتقليل من حاالت التأخير للمرضى ورعايتهم.
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حلول الشؤون
القانونية الدقيقة
يمكنك إدارة المستندات القانونية بكل سهولة ،بدءًا بالتقاط التفاصيل الدقيقة للمستندات
بشكل آمن في صيغ رقمية
والصور المهمة للقضايا بدقة متناهية ،وانتها ًء بتخزين األدلة
ٍ
محمية بكلمة مرور.

االحتفاظ بسجالت دقيقة في جميع األوقات
يمكنك بكل سهولة وسرعة الحفاظ على دقة السجالت الرقمية واكتمالها
باستخدام ماسحة ضوئية مصمّمة إلجراء عمليات المسح الضوئي
المجمّعة وكبيرة الحجم .ويمكنك التوفير في وقت إعداد المستندات
باستخدام ميزات برمجية مبتكرة  -مثل التدوير التلقائي  -إلنشاء ملفات
رقمية مثالية.

ظات

حفو

الم

اال

ست
قبال
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مسح البيانات الحساسة ضوئ ًيا
يمكنك التقاط كل تفاصيل الصور والمستندات ذات التنسيقات الكبيرة،
وحتى بصمات األصابع بدقة منقطعة النظير وإنتاجية عالية .وبعد ذلك،
يمكنك حفظها مباشر ًة في صورة ملفات  PDFآمنة ومحمية بكلمة مرور.

إنشاء سير عمل سلس
يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستنداتك القانونية ومشاركتها وطباعتها في
عملية مبسّطة واحدة ،وذلك باستخدام منتجات موحّ دة تتواصل مع بعضها
البعض لتمكين سير عمل سلس من البداية إلى النهاية.

كتب

الم

التقاط المعلومات في أي بيئة
بشكل سريع وفوري ،وحفظها في
يمكنك التقاط معلومات إضافية
ٍ
خادم رقمي أو جهاز تخزين عن بُعد ،باستخدام حلول صغيرة الحجم
بشكل مباشر.
ومثالية للبيئات التي تتعامل مع العمالء
ٍ
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حلول األعمال
المتنقلة الرشيقة
تعني حلول التشغيل عن بُعد واإلمكانات كبيرة الحجم ُ
لطرزنا من الماسحات الضوئية المكتبية أن
ّ
وتخزنها بسهولة في
الشركات  -التي تضم موظفين متنقلين  -يمكنها أن تحمي المعلومات السرية
كل مرحلة.

تعزيز الموظفين المتنقلين
وبشكل مستقل
يمكنك تزويد الموظفين باألدوات التي يحتاجونها للعمل بكفاءة
ٍ
في ثقافة "أحضر جهازك الشخصي إلى مكان العمل" من خالل البرامج
والتطبيقات واألجهزة المستجيبة.

ساحة

م
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العم

ل ال

مشت

ركة

المكتب المتنقل
يمكنك الطباعة والمسح الضوئي أثناء التنقل ،باستخدام طابعاتنا
المتنقلة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم .ويمكن وضعها بشكل
مريح في حقيبتك ،كما تسمح لك بالتقاط المستندات األساسية ونقل
الملفات في لمح البصر.

الم

لمتنق

ون ا

وظف

لون

مسح معلومات العمالء ضوئ ًيا وحفظها على الفور
يمكنك الحيلولة دون تلف أو ضياع إيصاالت التسليم المهمة من خالل
إمكانية المسح الضوئي للمستندات وحفظها في لحظة التسليم عبر جهاز
متنقل صغير الحجم وخفيف الوزن.
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حلول الخدمات المالية
التي تر ّكز على العمالء
يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في معالجة المستندات ،وذلك باستخدام الماسحات الضوئية
من إبسون للخدمات المالية والتأمين ،بدءًا بمعالجة طلبات العمالء الجديدة وانتها ًء بإضافة
السجالت إلى مطالبة حالية ،وكل ذلك بما يتماشى مع عمليات سير العمل لديك وااللتزامات
القانونية المفروضة عليك.

معالجة المعامالت اليومية بكل سهولة
يمكنك معالجة المعامالت اليومية ،مثل الشيكات وطلبات الحسابات المصرفية،
وإدارتها رقميًا ومصادقتها بسرعة .وتسمح هذه الحلول الفعّالة وصغيرة الحجم
بشكل مباشر وآمن إلى أقسام المكتب
والمتصلة بالشبكة بإرسال المستندات
ٍ
الرئيسي لمعالجتها.

غرفة

فرع

/الو

ال
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سيط

رسائ

ل ال

بريد

الر

قمية

تنظيم الملفات والمستندات تلقائ ًيا
يمكنك إدارة المستندات ومعالجتها وتوجيهها بكفاءة ،باستخدام حلول المسح
بشكل تلقائي.
الضوئي التي يمكن تهيئتها لتسمية الملفات الواردة وتنظيمها
ٍ
وتسمح وظيفة إلغاء تنشيط اكتشاف التغذية المزدوجة بإجراء مسح ضوئي
للوسائط الصعبة مع أقل قدر ممكن من تعطل العمل.

دعم

مكت

ب ال

فصل المستندات الكبيرة وإدارتها
يمكنك إدارة الفواتير والتقارير الموسّعة وأرشفتها رقميًا .كما
يمكنك إجراء فصل رقمي لكومة كبيرة من المستندات بسهولة
أكبر باستخدام حلولنا المبتكرة لفصل المستندات.
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حلول التعليم
النشطة
يمكنك إضفاء الحيوية على التعليم باستخدام حلول المسح الضوئي التي تشجّ ع
على التعاون والمشاركة؛ من خالل مسح صفحات متعددة ضوئيًا في وقت
واحد ،وإرسالها مباشر ًة إلى  ،Microsoft Sharepointأو بروتوكول نقل
الملفات ( ،)FTPأو خدمات التخزين على الشبكة السحابية أو أي موقع آخر
تختاره بكل سهولة.

ة الد

راسة

قاع

قبال

الست

ا

التسجيل اآلمن للطالب
تندمج حلولنا للمسح الضوئي بسهولة في البنية التحتية الموجودة لديك
وترفع العبء عن كاهل طاقمك اإلداري .ويمكنك إدخال سجالت الطالب
في األنظمة بشكل آمن ومباشر ،مع الحفاظ على المعلومات الحساسة في
الوقت نفسه.
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قضاء وقت أقل في تصنيف المواد ووقت أكبر في التدريس
ثوان معدودة ،جاهز ًة لمشاركتها مع الزمالء أو
يمكنك إنشاء ملفات  PDFفي
ٍ
الطالب ،أو لتصنيفها .ويمكنك إدارة الدفعات الكبيرة بكفاءة وسهولة عن طريق
مسح صفحات متعددة ضوئيًا في وقت واحد وإنشاء مستندات فردية أيضًا.

كتبة

الم

رات

قاعة حاض
الم

البحث والمراجعة بكل سهولة
م ِّكن الطالب من استخدام أجهزتنا عالية السرعة للوصول إلى موادك
البحثية  -من الرسومات ومخططات البناء الكبيرة إلى معلومات الصحف.
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توضيح تقنيتنا
للمسح الضوئي
تعتبر ُ
طرزنا من الماسحات الضوئية المزوّ دة بنظام التغذية بالورق من بين أفضل األجهزة التي تستحق القيمة
المدفوعة فيها ،ولكن ُترى ما الذي يجعلها مميزة ج ًدا؟ يأتي كل طراز منها حافالً بالتقنيات المبتكرة التي تم ّكنه من
تحقيق إنتاجية أكبر وأسرع؛ وهو ما يمثل خبرً ا مفرحً ا لك ولشركتك .وتساعد األقسام التالية على شرح هذه التقنيات
وكيف ُتحدث فار ًقا.

تقنية إلغاء تنشيط التغذية المزدوجة
على طرف النقيض ،تعمل تقنية إلغاء تنشيط اكتشاف التغذية
بشكل
المزدوجة على إلغاء وظيفة الكشف عن التغذية المزدوجة
ٍ
تلقائي؛ ما يتيح إجراء مسح ضوئي لصفحة كان سيتم تمييزها عاد ًة
كتغذية مزدوجة .وهذا يكون مفي ًدا للغاية عند إجراء مسح ضوئي
لمستندات مثل األظرف في غرف البريد ،أو إجراء مسح ضوئي
لمستندات تحمل ملصقات أو مالحظات ورقية ملصقة عليها.

– –معالجة سريعة للمستندات التي يصعب التقاطها
– –سالمة للبيانات تضمن أن يتم مسح كل صفحة ضوئيًا
– –توفير في الوقت ألنك ال تحتاج إلى ضبط إعدادات برنامج الماسحة الضوئية
باستمرار

الوضع البطيء

تقنية ReadyScan

عند الضغط على زر الوضع البطيء على الماسحة الضوئية ،سيتم
خفض سرعة المسح الضوئي .وهذا يسهِّل التقاط المستندات الهشة أو
التالفة؛ إذ لم تعد هناك حاجة لالنتقال إلى إعدادات الماسحة الضوئية
وزيادة دقة النقطة في البوصة لتحقيق النتيجة نفسها.

تحتوي تقنية  ReadyScanعلى مصباح  ،LEDبدالً من مصدر ضوء المصباح
الفلوري ذي القطب السالب البارد ( )CCFLالذي كان يُستخدم ساب ًقا .وهذا يؤدي
إلى تحقيق عد ٍد من مزايا الكفاءة .وفي ظل عدم وجود وقت للتهيئة ،سيكون
بمقدورك االستفادة من إجراء مسح ضوئي فوري .وليس هناك أيضًا وقت تهيئة عند
التبديل من المسح الضوئي لفيلم إلى المسح الضوئي لصور أو مستندات عادية.

ال يتطلب األمر سوى لمسة زر بسيطة لتقليل سرعة البكرة ،وخفض
احتكاك المستندات ،والحد من خطر حدوث تلف للمستندات .وتتمثل
الفائدة المضافة في عدم المساس بقدرات التخزين لديك؛ إذ ال تتم
زيادة أحجام الملفات عند استخدام الوضع البطيء ،على عكس
ُ
الطرز المنافسة.
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– –ال حاجة للتدخل في عملية المسح الضوئي عند التعامل مع مجموعة مختلطة من
المستندات

– –مسح ضوئي فوري دون الحاجة إلى وقت تهيئة
مقارنة ُ
ً
بالطرز السابقة
– –استهالك طاقة أقل بنسبة تصل إلى  %30أثناء التشغيل
– –تدخل أقل من جانب المستخدم نظرً ا ألن مصدر الضوء يظل أكثر اتسا ًقا مع
مرور الوقت؛ ما يلغي الحاجة إلى المعايرة العادية

تقنية الكشف عن التغذية المزدوجة
بكرة الفصل النشط

اكتشاف الورق

تحول تقنية بكرة الفصل النشط دون حدوث التغذية المزدوجة .وهذا يساعد على
زيادة الكفاءة وخفض وقت التوقف عن العمل؛ ما يضمن أن تكون ملفاتك الرقمية
مماثلة لألصول.

ستكشف تقنيتنا لطول الورق أيضًا عن التغذية المزدوجة عند تعيين الورق إلى أبعاد
معينة.

– –تقليل التغذية المزدوجة واألخطاء في التغذية إلى أدنى حد
– –خفض وقت التوقف عن العمل في البيئات المكتبية

ً
إضافة إلى ذلك ،يمكن أن يكشف برنامجنا المضمّن عن أحجام الورق تلقائيًا؛ بما
بشكل متقن .ويؤدي هذا إلى تحسين أحجام الملفات
يضمن اقتصاص صورك الرقمية
ٍ
وإنتاج تمثيل دقيق للمستند األصلي.

– –قوة تحمل أكبر قبل أن تحتاج البكرات إلى االستبدال
– –احتمالية أقل لتلف المستند األصلي

مستشعر الموجات فوق الصوتية
تعمل تقنيتنا للكشف عن التغذية المزدوجة بالموجات فوق الصوتية على التعرّ ف
التلقائي على الحاالت التي تلتصق فيها صفحتان معًا .وعندئذٍ ،توقف الماسحة
الضوئية المهمة قيد التقدم؛ ما يسمح لك بفصل الصفحتين وإعادة مسحهما ضوئيًا
دون الحاجة إلى إعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بالكامل.

الخطوة األولى :ورقة واحدة

الخطوة الثانية :ورقتان

الخطوة الثالثة :ورقتان

يصل المستند األول إلى البكرة.

يفصل النظام بين الصفحتين تلقائيًا عن طريق
تغيير االتجاه.

ترجع بكرات الفصل بعد ذلك
إلى التغذية بالمستند.

ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﯾدور اﻟﻣﺣور ﻋﻛس اﺗﺟﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣرك

ﻋﻛس اﺗﺟﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﻋﻛس اﺗﺟﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﯾدور اﻟﻣﺣور ﻋﻛس اﺗﺟﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣرك

ﻋﻛس اﺗﺟﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﻋﻛس اﺗﺟﺎه
ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ
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اﻟﻧظﺎرات
اﻟذﻛﯾﺔ

اﻟطﺎﺑﻌﺎت
اﻟﻧﺎﻓﺛﺔ ﻟﻠﺣﺑر

اﻟﻣﺎﺳﺣﺎت اﻟﺿوﺋﯾﺔ

طﺎﺑﻌﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾرة

أﺟﮭزة اﻟﻌرض

ﺣﻠول اﻷﻋﻣﺎل
ﻣن إﺑﺳون

طﺎﺑﻌﺎت اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت

أﺟﮭزة ﺻﻧﻊ
اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت
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اﻟرﺳوﻣﺎت
اﻻﺣﺗراﻓﯾﺔ

1-1ال يتم دعم االتصال بالمجال القريب ( )NFCإال على األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android
2-2طابعات األعمال االحترافية النافثة للحبر وطابعات الليزر/الطابعات متعددة الوظائف المتصلة بالشبكة ،والماسحات الضوئية لألعمال ،وطابعات التنسيقات الكبيرة

للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ
ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ

أﺟﮭزة إﻧﺗﺎج
اﻷﺳطواﻧﺎت

