Epsons scannersortiment til virksomheder

Dokumentstyring
på den nemme
måde

Vi præsenterer Epsons
scanningsløsninger til virksomheder
Scannere er en vigtig del af enhver virksomhed. De gør, at fysiske
informationer bliver til håndterbart, sikkert, digitalt indhold. Vi har gjort
det til vores mission at blive innovationseksperterne på dette område
og forsøger hele tiden at strømline scanningsprocesserne, opnå større
effektivitet og i sidste ende blive til gavn for virksomheder overalt i verden.
Vi tilbyder virksomhederne nogle af de mest pålidelige og robuste
scanningsløsninger af allerhøjeste kvalitet, som hurtigt kan registrere,
konvertere og distribuere scannede oplysninger i din virksomhed.
Du kan væsentligt reducere antallet af de trin, der normalt kræves,
og spare masser af tid. Fra bærbare USB-drevne enheder med arkføder
til højkapacitets A3-teknologi på produktionsniveau sørger vi for, at alle
tænkelige scanningsbehov opfyldes.

Yderligere virksomhedsfordele
Hvad enten du scanner medier på størrelse med et frimærke eller så store
som A0 Blueprint, er det nemt at scanne alle aspekter i høj opløsning og
gengive dem i næsten alle formater.
-- Scan nemt dokumenter
-- Spar på kontorets lagerplads
-- Få nem adgang til gamle dokumenter
-- Reducer filtab og gør katastrofeplanen bedre
-- Få adgang til filer på samme tid som andre
-- Scan til e-mail, Cloud, lokal mappe, mobil m.m.
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Epsons avancerede scanning

Epson Integration

Til krævende scanningsopgaver og miljøer med
et stort scanningsbehov scanner og sorterer
vores totrinsproces dokumenter i løbet af
sekunder takket være avancerede, prædefinerede
parametre, som du selv indstiller.

Kompatibel med førende dokument-, indholds- og
informationssoftwaresystemer med medfølgende
TWAIN og ISIS-drivere til mange af vores enheder.

Oprettelse af
profil med et tryk

Stregkoder til
dokumentsortering

Workflowintegration

Zonebaseret OCR til
dokumentnavngivning
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1. Scan

2. Optimer

Epsons avancerede løsninger til dokumentscanning

Perfekte billeder

Vores Document Capture Suite er den brugervenlige
løsning, når du ønsker at scanne og opbevare elektroniske
dokumenter. Pakken indeholder:

Epson Scan 2.0-software, der er designet til at styre
vores WorkForce-sortiment af erhvervsscannere, er
indbygget i Document Capture Pro. Den er udstyret med
avancerede funktioner og designet til øget, forbedret
billedkvalitet, så filer nemt kan oprettes og ændres.

Document Capture Pro
Denne dokumentstyringssoftware
er ideel til det moderne kontor. Der
kræves ingen særlig uddannelse for
at komme i gang. De avancerede
billedbehandlingsfunktioner er nemme
at anvende, og alle gængse filformater
understøttes.

Dobbelt output
Levér to billeder med blot en scanning, idet der på
samme tid sendes en sort-hvid TIF-fil til skrivebordet
og en farve PDF-fil til en delt mappe.
Automatisk roteret

Document Capture Pro Server
Få fordel af avancerede Push Scanfunktioner uden at skulle installere
software på individuelle computere.
Uanset om du er nybegynder eller en
erfaren bruger, kan du nemt få glæde
af Scan-to-Cloud, FTP og Microsoft
SharePoint®. Du kan endda tilføje
dine egne plugins ved hjælp af vores
selvudviklerkit.

Reducer forberedelsestiden og stabl dokumenterne,
som du vil - Epson Scan 2.0 flytter automatisk rundt
på dem, så de kommer til at stå rigtigt.

-- Velegnet til såvel små som store
virksomheder

Vælg tekstforbedring for at gøre scannet tekst skarpere
og lettere at læse.

-- Sæt skub i produktiviteten og
effektiviteten

Opløsning

-- Intuitiv og brugervenlig
-- Kan tilpasses din virksomheds helt
særlige krav

De-skewed
Korriger dokumenterne for at gøre dem lettere at læse
med Epson Scan 2.0.
Forbedret tekst

Juster scannerens dpi-indstillinger for at forstørre eller
reducere billeddetaljerne efter behov.
Huller
Fjern automatisk skæmmende huller fra dokumentet
ved at vælge denne funktion til en professionel finish.

NFC1/Wi-Fi/Wi-Fi Direct

Automatisk scanningstilstand

Modtag scanningsdata og rediger dem helt trådløst roter filer, bestil mange sider og send via e-mail til Cloudlager eller andre programmer. Denne teknologi fungerer
med Epson Document Scan-appen.

Scan hurtigt og nemt i fuld størrelse fra fuldautomatisk
tilstand uden at skulle vælge indstillinger eller få vist dit
billede på forhånd. Desuden behandles dokumenter
som en fil, ikke scannede som flere PDF-filer, med større
effektivitet og en mere glidende arbejdsgang som resultat.
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3. Separer

4. Administrer

Separerede dokumenter

Epson Device Admin

Sortér dokumenter nemt med funktionerne
til automatisk dokumentseparation.

Vores nyeste version af EDA gør det let at administrere
en hel flåde af printere og scannere via fjernbetjening2
- med fuld kontrol og mulighed for at installere,
konfigurere, overvåge, vedligeholde og udføre fejlsøgning
på dine enheder for at opnå øget produktivitet og
omkostningsbesparelser.

OCR
Brug af DCP og Epson Scan 2.0 gør det muligt for dig
nemt at adskille dokumenter på en lang række sprog.
Du kan også oprette filnavne og placeringer for at gøre
dokumentstyring lettere.
Fast side
Adskiller hver angiven side og deler op i filer.
Tom side
Registreringsfølsomheden kan indstilles til lav,
middel eller høj for adskillelse af dokumenter.

-- Overvåg og administrer enheder centralt
-- Enheder kan administreres, så netop dine helt særlige
behov dækkes, og så du sparer tid og kan kontrollere
udgifterne
-- Større effektivitet takket være et intuitivt interface
-- Reducerer antallet af trin, der kræves for at udføre
opgaver, så softwaredriften strømlines
-- Rapportering af enhedsaktiviteter

Stregkode
Bruger en lang række stregkoder, f.eks. 1D og 2D til at
adskille dokumenter
Patch-kode
Registrerer følgende Patch-koder for at adskille
dokumenter, Patch 1, 2, 3, 4, 6, T.
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Få mere at vide om vores
scanningsløsninger med arkføder
Vores hurtige, pålidelige og alsidige scanningsløsninger
med arkføder kan øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Virksomhederne forstår i stigende grad betydningen af
at forbedre deres dokumentstyringsprocesser, hvilket
er grunden til, at vores løsninger er udviklet til at fremme
effektiviteten ved at scanne, digitalisere og dele filer
hurtigt og nemt.

Model
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Grundlæggende funktioner

Bærbar

Desktop

Trådløst

Netværk

DS-30

Få hurtig, effektiv scanning
i høj kvalitet fra en enhed,
der kun vejer 325 g.

•

–

–

–

DS-310

Scan en række forskellige medier
på farten med en let enhed og
superhurtig 3.0 USB-tilslutning.

•

•

–

–

DS-360W

Indbygget batteri og trådløs
tilslutning giver mulighed for
at scanne på farten med denne
højeffektive, bærbare scanner.

•

•

•

–

DS-530

Det intelligente scanningsvalg
med effektiv mediehåndtering
og innovative, smarte funktioner
til dataintegritet på højt niveau.

–

•

–

Ekstraudstyr

DS-570W

Øjeblikkelig tilslutning takket være
den indbyggede Wi-Fi- og NFCtilslutning, så du nemt kan scanne
dokumenter til mobil, tablet og
Wi-Fi-aktiverede enheder.

–

•

•

Ekstraudstyr

Model

Grundlæggende funktioner

Desktop

Høj hastighed

Stor
kapacitet

Netværk

DS-530N

Opret scanningsprofiler med et
tryk for nemt at integrere denne
økonomiske, netværksforberedte
model i dit virksomhedsmiljø.

•

–

–

•

DS-770

Det perfekte valg til høj kapacitet
og en hurtig scanningshastighed
på 45 sider pr. minut med
intelligente funktioner for at
optimere dine arbejdsgange.
Scan et bredt udvalg af forskellige
dokumenter hurtigt og effektivt.

•

•

•

Ekstraudstyr

DS-780N

Vores nyeste scanningsløsning
til scanningsmiljøer med flere
brugere omfatter et integreret
netværkpanel. Hurtig scanning
af blandede mediebatches og
en valgfri langsom tilstandsfunktion
til skrøbelige dokumenter.

•

•

•

•

DS-860

Fremstillet til scanning af store
mængder og de mest krævende
miljøer. Udnyt hastigheden på vores
hurtigste A4-scanner med arkføder
på 65 sider pr. minut og opnå
meget effektiv scanning.

•

•

•

Ekstraudstyr

DS-860N

Spar tid ved at oprette
prædefinerede jobprofiler til hurtig
dokumentdistribution, når tid er
af afgørende betydning. Scan tiljobkommandoer som f.eks. "scan
til e-mail", direkte fra scannerens
panel for nem netværksdeling.

•

•

•

•
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Oplev vores
flatbedscannere
Vores robuste, meget hurtige flatbedscannere leverer alsidighed med
deres evne til at scanne forskellige størrelser og typer af medier op
til A3-størrelse. Du kan scanne en lang række dokumenter, herunder
pas, bøger og blade, billeder i høj opløsning og negativer, f.eks.
røntgenbilleder eller film, med vores A4, A3 og All-in-One-løsninger.

Model
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Størrelse

Grundlæggende funktioner

Desktop

Høj
hastighed

Stor
kapacitet

Netværk

DS-1630

A4

Scan en lang række krævende
dokumenter, herunder bøger,
indbundne dokumenter, pas
og vanskelige emner.

•

–

–

Ekstraudstyr

DS-1660W

A4

Øg produktiviteten med denne
hurtige og alsidige, trådløse
scanner med de mindste pladskrav
i sin klasse.

•

–

–

–

DS-530
Plus Flatbed

A4

Drag fordel af effektiv
mediehåndtering og innovative,
smarte funktioner til dataintegritet
på højt niveau.

•

–

–

–

DS-5500

A4

Scan store mængder dokumenter
hurtigt og effektivt med mulighed for
at oprette forbindelse til dit netværk.

•

–

–

Ekstraudstyr

DS-6500

A4

Scan op til 25 sider pr. minut
med automatisk højkapacitetsdokumentføder til 100 ark.

•

–

–

Ekstraudstyr

DS-7500

A4

Scan op til 40 sider pr. minut
med automatisk højkapacitetsdokumentføder til 100 ark.

•

•

•

Ekstraudstyr

DS-770
Plus Flatbed

A4

Scan en række forskellige
dokumenter hurtigt og effektivt på
en flatbedscanner med øjeblikkelig
fillagring og del indstillinger.

•

–

•

–

DS-50000

A3

Nemt at registrere og
konvertere indbundne eller
skrøbelige dokumenter på en
netværkskompatibel flatbedscanner
i høj kvalitet.

•

–

–

Ekstraudstyr

DS-60000

A3

Scanner op til 40 sider pr. minut.

•

•

•

Ekstraudstyr

DS-70000

A3

Scan rapporter og andre store
dokumenter med den automatiske
arkføder til 200 A3-ark.

•

•

•

Ekstraudstyr

Begynd at planlægge
scanningsløsninger
Scan fra så lille som et frimærke op til en A0-etageplan ved hjælp
af en række enheder designet til at opfylde dine meget varierende behov.

Multifunktionelle løsninger

Løsninger til checks

WF-5690
Spar 50 % på omkostninger til udskrivning og op til 80 % på
energiforbrug med denne 4-i-1-inkjetprinter til erhvervsbrug.

TM-S1000
Behandl dokumenter efter format, herunder checks
og kuponer, med to holdere.

WF-6590
Denne højkapacitets 4-i-1 farveprinter sparer tid, penge og
energi. Den leverer desuden øget produktivitet og kræver
mindre manuel betjening, hvilket er en stor fordel for travle
kontorer.

TM-S2000
Dobbeltsidet farvescanning og inkjetudskrivning af
påtegninger.

WF-C869R
Spar energi og reducer spild med denne pålidelige 4-i-1multifunktionsprinter til erhvervsbrug. Den giver forudsigelige
udskrivningsomkostninger og ringe brugerindgriben.

TM-S9000MJ
Dobbeltsidet farvescanning, inkjetudskrivning af
påtegninger og termisk udskrivning af kvitteringer
i en kompakt, effektiv enhed.

Grafiske løsninger

Storformatløsninger

Perfection V19/V39
Brugervenlig, USB-dreven scanner med et nyt fikst og
pladsbesparende design - scan, gem og del dine billeder
og dokumenter hurtigt.

T5200 MFP
Giver optimal ydelse i travle grafik-, CAD- og GISproduktionsmiljøer med effektiv billedbehandling og en høj
udskrivningshastighed.

Perfection V850
Udstyret med forbedret High Pass-optik, der leverer
det højeste niveau af billedkvalitet med højere
scanningshastigheder. Konverter på et øjeblik en lang række
medie-og filformater til digitale billeder i professionel kvalitet.

T7200 MFP
En højeffektiv 44"-printer, der kombinerer ydeevne, kvalitet
og pris, så du både sparer tid og penge.

Expression 12000XL/Pro
Udfør præcis scanning af A3 grafik med nøjagtig
billedgengivelse af planer, røntgenbilleder og filmnegativer.
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Moderne løsninger til
offentlige myndigheder
Overalt i den offentlige administration er formularer og ansøgninger begyndelsen på
vigtige processer lige fra det sociale område til anlægsarbejder og byplanlægning.
Vores dokumentscannere giver de enkelte afdelinger mulighed for at modtage de
mange forskellige dokumenter, som kommer hver dag, så der sikres et moderne,
sikkert og effektivt offentligt serviceniveau.
Strømlin din dokumentscanning
Vores scannere, der er velegnede til miljøer med
kundekontakt, hvor der kræves høj effektivitet, er udviklet til
at registrere dokumenter, formularer og offentlig identifikation
med henblik på strømlinet journaloptagelse, og de
understøtter desuden sikker fjernadgang fra smarte enheder.
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Opfyld krav fra planlægning,
byggetilsyn m.m.
Vores administrationsscannere opfylder behovet
for scanninger i stort format af store mængder fra
planlægnings- og byggetilsynsmyndigheder,
valgtjenester m.m.
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Giv mulighed for effektiv lagring af store dokumenter

Scan og del feltrapporter, når du er på farten

Stor scanningskapacitet gør det lettere at behandle
sager og mindsker behovet for arbejdskraft til
behandling af store dokumenter, så der fås strømlinet,
digital lagring af selv de allerstørste rapporter og
anmodninger.

Arbejd effektivt overalt med Epsons mobile
scanningsløsninger. De er optimerede til hurtige,
nøjagtige resultater fra en kompakt, let enhed for
at opnå nem scanning og deling af feltrapporter
og vigtig dokumentation.
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Sørg for, at økonomiafdelingen fungerer glidende
Strømlin økonomiafdelingens fakturaer
og betalingstransaktioner og sørg for, at
personalefortegnelser er opdaterede med sikker
netværksscanning og sagsadgang med et enkelt
tryk til fordel for mange forskellige brugere.
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Effektive løsninger
til sundhedsvæsnet
Opnå absolut præcision overalt i sundhedssektoren med et
sortiment af scannere, der er udviklet til at registrere og digitalisere
røntgenbilleder og film samt traditionelle dokumenter i store
mængder, så patientplejen bliver strømlinet.

Vær sikker på, at alle oplysninger
er registrerede
Genskab vigtige sundhedsplejedokumenter
med fantastiske detaljer, herunder negativer,
fotografier og røntgenbilleder.
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Behandl dokumenter hurtigt og sikkert
Scan direkte for at sikre fælles arbejdsområder
eller Cloud-tjenester med et tryk på en knap. Til
operationsstuer, travle receptioner eller hvor pladsen
er trang, og effektiv dokumentbehandling er et must.
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Digitaliser medicinske dokumenter effektivt
Digitaliser nogle af de mest udfordrende papirjournaler medicinske dokumenter. Epsons højhastigheds-A3produktionsenheder giver den fleksibilitet, som er
nødvendig for at scanne alle dokumenter i et arkiv
direkte til fælles arbejdsområder med et tryk på en knap.
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Opnå problemfrit patientflow
Scan, projicer og udskriv nemt mellem
enheder. Strømlin dine processer med
ensartede produkter, der fungerer godt
sammen, så du får et glidende patientflow
på tværs af afdelingerne.

Optimer nemt patientplejen
Maksimer effektiviteten i krævende afdelingsmiljøer med
store mængder. Scan, gem og vær sikker på testresultater
og laboratorieundersøgelser, samtidig med at du minimerer
forsinkelserne over for patienterne og i deres pleje.
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Præcise løsninger til
juridisk dokumentation
Administrer nemt den juridiske dokumentation, fra registrering af fine detaljer
i vigtige sagsdokumenter og billeder med absolut præcision til sikker lagring
af bevismateriale i adgangskodebeskyttede digitale formater.

Vær nøje opdateret til hver en tid
Gør det nemt og hurtigt at holde præcise, komplette,
digitale journaler med en scanner, der er udviklet
til miljøer med scanning af store mængder.
Spar på dokumentforberedelse med innovative
softwarefunktioner som automatisk rotation for
at oprette perfekte, digitale filer.
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Scan følsomme data

Få en glidende arbejdsgang

Scan alle detaljer i fotografier, dokumenter i stort
format og selv fingeraftryk med uforlignelig præcision
og høj effektivitet. Gem derefter direkte til en sikker,
adgangskodebeskyttet PDF.

Scan, del og udskriv din juridiske dokumentation
i en strømlinet proces med ensartede produkter,
der fungerer godt sammen, så du får en glidende
arbejdsgang fra start til slut.
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Registrer informationer i alle miljøer
Registrer hurtigt ekstra informationer med et
øjebliks varsel og gem dem til en digital fjernserver
eller lagringsenhed med kompakte løsninger, der
er velegnede til miljøer med kundekontakt.
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Driftige, mobile
arbejdsløsninger
Fjernløsninger og vores kontorbaserede scannere til store mængder betyder, at
virksomheder med mobile medarbejdere nemt kan beskytte og gemme fortrolige
oplysninger i alle faser.

Giv dine medarbejdere nye muligheder
Giv dine medarbejdere de værktøjer, de behøver for
at arbejde effektivt og uafhængigt i bring-your-owndevice-kulturen ved hjælp af software, programmer
og dynamisk hardware.
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Mobilt kontor
Udskriv og scan på farten med vores lette,
kompakte, mobile printere. De kan fint gå ned
i din taske og gør det muligt at registrere vigtige
dokumenter og overføre filer på et øjeblik.
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Scan og gem kundeoplysninger straks
Undgå beskadigelse eller tab af vigtige følgesedler
takket være muligheden for at scanne og gemme
dokumenter, i det øjeblik levering sker, på en
kompakt, let, mobil enhed.
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Kundefokuserede løsninger
til finansielle serviceydelser
Reducer tid brugt på behandling af dokumenter med Epsons scannere til finansielle
serviceydelser og forsikring lige fra behandlingen af nye kundeanmodninger til tilføjelse
af nye dokumenter til en eksisterende anmodning, alt sammen i tråd med dine
nuværende arbejdsgangprocesser og juridiske forpligtelser.

Behandl nemt hverdagens transaktioner
Foretag hurtig behandling, digital administration og
validering af de daglige transaktioner såsom checkog kontoanmodninger. Disse kompakte, effektive
netværksløsninger gør det muligt sikkert at sende
dokumenter direkte til de forskellige afdelingers
hovedkontor til videre behandling.
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Organiser filer og dokumenter automatisk
Administrer, behandl og fordel dokumenter,
såvel interne som fra kunder, effektivt med
scanningsløsninger, der kan konfigureres til
automatisk at navngive og organisere indgående filer.
Funktionen til at ignorere registreret dobbeltfødning
giver mulighed for scanning af krævende dokumenter
med minimal afbrydelse.
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Separer og administrer større dokumenter
Foretag digital administration og arkivering
af omfangsrige rapporter og lange fakturaer.
Foretag digital separation af store bunker
dokumenter lettere med vores innovative
dokumentseparationsløsninger.
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Løsninger til aktiv
uddannelse
Gør læring levende med scanningsløsninger, der stimulerer
til samarbejde og deling - scan flere sider samtidig og send
dem nemt direkte til Microsoft SharePoint, FTP, Cloud-lager
eller enhver anden valgt placering.
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Sikkert optag af studerende
Vores scanningsløsninger kan nemt integreres i din
eksisterende infrastruktur og gøre livet lettere for det
administrative personale. Læg studenterregistreringer
direkte og sikkert ind i systemer, samtidig med at
følsomme oplysninger gemmes.
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Brug mindre tid på arkivering og mere tid på
undervisning
Opret PDF'er på få sekunder, så de er klar til deling
med kolleger eller studerende - eller til arkivering. Håndter
effektivt og med lethed store mængder ved at scanne flere
sider samtidig og også oprette separate dokumenter.
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Gør det let at finde og gennemgå forskningsmateriale
Gør det muligt for de studerende at bruge vores
højhastighedsenheder til at finde forskningsmateriale - lige
fra grafik, store bygningstegninger og til avisartikler.
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Information om vores
scanningsteknologi
Vores scannere med arkføder hører til det bedste, man kan få for penge, men hvad gør dem
egentlig til noget særligt? Hver enkelt model er stopfyldt med innovative teknologier, hvilket
gør, at de kan arbejde mere og hurtigere - en god nyhed for dig og din virksomhed. De
følgende sider hjælper med at forklare disse teknologier, og hvordan de gør en forskel.

Teknologi til at ignorere dobbeltfødning
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Vores DFDS-teknologi (funktionen til at ignorere
dokumenter efter registrering af dobbeltfødning)
annullerer automatisk funktionen til at ignorere
dokumenter efter registrering af dobbeltfødning,
så en side kan blive scannet, hvor den
normalt ville blive hentet til dobbeltfødning.
Dette er meget nyttigt, når der skal scannes
dokumenter som f.eks. konvolutter i postrum
eller ved scanning af dokumenter med mærkater
eller post-it noter.

-- Ingen grund til at gribe ind i scanningsprocessen,
når der arbejdes med en blandet batch dokumenter

Langsom tilstand

ReadyScan

Når der trykkes på knappen Langsom tilstand
på scanneren, reduceres scanningshastigheden.
Dette gør det nemmere at registrere
skrøbelige eller beskadigede dokumenter,
da der ikke længere er behov for at gå ind i
scannerindstillingerne og øge dpi-opløsningen
for at opnå det samme resultat.

Vores ReadyScan-teknologi har en LED-lampe i stedet
for den tidligere brugte CCFL-lyskilde (Cold Cathode
Fluorescent Lamp). Dette resulterer i en række
effektivitetsfordele. Takket være nul opvarmningstid kan
du drage fordel af øjeblikkelig scanning. Der er heller
ingen opvarmningstid, når du skifter fra scanning af film
til scanning af normale fotos eller dokumenter.

Et enkelt tryk på knappen er alt, det tager
at reducere rullehastigheden, mindske
dokumentfriktionen og minimere risikoen for
beskadigelse af dokumentet. Og den ekstra
fordel er, at du aldrig kommer til at gå på
kompromis med lagringskapaciteten, eftersom
filstørrelserne ikke øges ved brug af langsom
tilstand i modsætning til konkurrerende modeller.

-- Øjeblikkelig scanning uden behov for opvarmning

-- Hurtig behandling af vanskeligt registrerbare dokumenter
-- Dataintegritet sikrer, at hver side bliver scannet
-- Sparer tid, da du ikke hele tiden behøver at justere
indstillingerne for scannersoftwaren

-- Op til 30 % mindre strømforbrug under drift end
tidligere modeller
-- Mindre vedligeholdelse på grund af mere ensartet lyskilde
over tid, hvilket fjerner behovet for regelmæssig kalibrering

Teknologi til registrering af dobbeltfødning
Aktiv separationsrulle

Papirdetektion

Vores aktive separationsrulleteknologi forhindrer
dobbeltfødning. Dette hjælper til at øge effektiviteten
og reducerer nedetiden samt sikrer, at dine digitale filer
er de samme som originalerne.

Vores papirlængdeteknologi registrerer også eventuelle
dobbeltfødninger, når papiret er indstillet til bestemte mål.

-- Minimalt antal dobbeltfødninger og fremføringsfejl
-- Reducerer nedetid i kontormiljøer

Desuden kan vores indbyggede software automatisk
registrere papirstørrelser og sikrer, at digitale billeder
tilskæres til perfektion. Dette optimerer filstørrelser og
skaber en nøjagtig gengivelse af originaldokumentet.

-- Større holdbarhed, inden rullerne skal udskiftes
-- Mindre risiko for beskadigelse af originaldokumenter

Ultrasonisk sensor
Vores ultrasoniske Double Feed Detection-teknologi
identificerer automatisk, når to sider hænger sammen.
Scanneren afbryder derefter det igangværende job, så du
kan separere og scanne siderne igen uden at skulle starte
helt forfra med scanningsjobbet.

1. trin: 1 ark

2. trin: 2 ark

3. trin: 2 ark

Det første dokument
kommer frem til rullen.

Systemet adskiller automatisk
sider ved at ændre retning.

Separationsrullerne skifter derefter
tilbage til indføring af dokumentet.

Med uret
Aksel roterer
imod uret ved
hjælp af motor

Mod uret

Mod uret

Mod uret

Med uret
Akse roterer
imod uret ved
hjælp af motor

Mod uret
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Smart
glasses

Inkjetprintere

Scannere

Storformatprintere

Projektorer

Epsons business
solutions

Mærkatprintere

Mærkatprintere

A4856_Business_Scanner_Brochure_1DA-0417

Professionel
grafik

1. NFC understøttes kun på Android-enheder
2. Netværksforbundne Pro og laserprintere/MFP'er til virksomheder, erhvervsscannere og storformatprintere

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk.
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Retailteknologi
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