Rad firemných skenerov Epson

Zjednodušenie
správy
dokumentov

Predstavujeme riešenia
skenovania pre firmy od
spoločnosti Epson
Skenery sú dôležitou súčasťou akejkoľvek firmy – sú tam, kde sa fyzické
informácie menia na spravovateľný, bezpečný digitálny obsah. Stanovili sme
si úlohu, že sa chceme stať odborníkmi na inovácie v tejto oblasti, neustále
budeme zjednodušovať procesy skenovania, dosiahneme väčšiu účinnosť
a zabezpečíme významné prínosy pre firmy na celom svete.
Ponúkame jedny z najspoľahlivejších a najrobustnejších vysokokvalitných
riešení skenovania pre firmy, ktoré dokážu rýchlo nasnímať, konvertovať
a distribuovať naskenované informácie v rámci vašej organizácie.
Budeme môcť výrazne znížiť počet zvyčajne potrebných krokov a ušetríte
čas. Zaisťujeme zabezpečenie akejkoľvek potreby skenovania od
prenosných zariadení napájaných cez USB s podávačom po produkčnú
vysokokapacitnú technológiu A3.

Ďalšie podnikateľské výhody
Či už skenujete médiá veľkosti známky alebo technické výkresy vo formáte
A0, ľahko zaznamenáte každý detail vo vysokom rozlíšení a budete ho môcť
zreprodukovať v takmer akejkoľvek mierke.
–– Jednoduché skenovanie dokumentov
–– Ušetrite miesto na skladovanie v kancelárii
–– Jednoducho pristupujte k starším dokumentom
–– Znížte straty súborov, zlepšite obnovu po zlyhaní
–– Majte prístup k súborom zároveň s ostatnými
–– Skenujte do e-mailu, cloudu, lokálneho priečinka,
mobilu a iných zariadení
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Pokročilé zaznamenávanie Epson

Integrácia Epson

Pri náročných požiadavkách na skenovanie
v prostrediach s veľkým objemom výstupov,
dvojstupňový proces skenovania zaznamenáva
a triedi dokumenty v priebehu sekúnd vďaka vopred
definovaným parametrom, ktoré nastavíte.

Kompatibilné s poprednými softvérovými systémami
spracovania dokumentov, obsahu a informácií so
zahrnutými ovládačmi TWAIN a ISIS v mnohých
našich zariadeniach.

Vytvorenie profilu
jedným dotykom

Čiarové kódy na
triedenie dokumentov

Integrácia do
pracovných
postupov

OCR v zónach na
pomenovávanie
dokumentov
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1. Digitalizácia

2. Zlepšenie

Pokročilé riešenie od spoločnosti Epson na
digitalizáciu dokumentov

Dokonalý obraz

Náš softvér Document Capture Suite je jednoduché riešenie
na digitalizáciu a ukladanie elektronických dokumentov.
Patrí sem:
Document Capture Pro:
Tento softvér na správu dokumentov
je ideálnym riešením do modernej
kancelárie. Na začiatok nie je potrebné
žiadne špeciálne školenie. Pokročilé
funkcie snímania dokumentov sa
jednoducho používajú a podporuje
všetky bežné formáty súborov.
Document Capture Pro Server:
Ťažte z pokročilých funkcií priameho
skenovania bez potreby inštalácie
softvéru v jednotlivých počítačoch.
Či už ste začiatočník alebo skúsený
používateľ, môžete jednoducho
skenovať do cloudu, na server FTP
a do systému Microsoft SharePoint®.
Môžete dokonca pridať doplnky
pomocou našej súpravy pre vývojárov
Self Developer Kit.
–– Vhodné pre malé podniky
i veľké organizácie
–– Zvýšte produktivitu a efektivitu

Aplikácia Document Capture Pro obsahuje zabudovaný
softvér Epson Scan 2.0 určený na ovládanie našich
firemných skenerov Workforce. Obsahuje pokročilé
funkcie a je navrhnutý tak, aby zlepšoval kvalitu obrazu.
Súbory tak možno jednoducho vytvárať a upravovať.
Duálny výstup
Získajte dva obrázky jediným skenovaním vďaka tomu,
že simultánne odošlete čiernobiely súbor TIF do počítača
a farebný súbor PDF do zdieľaného priečinka.
Automatické otočenie
Skráťte čas prípravy a zoradzujte dokumenty ľubovoľným
spôsobom – softvér Epson Scan 2.0 ich automaticky
upraví, aby smerovali správnou stranou nahor.
Bez zošikmenia
So softvérom Epson Scan 2.0 vyrovnajte dokumenty,
aby sa ľahšie čítali.
Zlepšený text
Vyberte zlepšenie textu a vytvorte ostrejšie a ľahšie
čitateľné skeny.
Rozlíšenie

–– Intuitívne a jednoduché použitie

Upravte nastavenia dpi skenera, čím výrazne zlepšíte
alebo potlačíte detaily podľa potreby.

–– Prispôsobiteľnosť vašim
presným požiadavkám

Dierkovanie
Výberom tejto funkcie automaticky odstráňte
z dokumentov nepekné dierkovanie, aby ste dosiahli
profesionálne výsledky.

NFC1/Wi-Fi/Wi-Fi direct

Režim automatického skenovania

Dostávajte naskenované údaje a upravujte ich úplne
bezdrôtovo – otáčajte súbory, zoradzujte viacero strán
a odosielajte e-mailom do cloudového úložiska alebo iných
aplikácií. Táto technológia funguje s aplikáciou Epson
Document Scan.

Skenujte rýchlo a jednoducho pri 100 % veľkosti vďaka
úplne automatickému režimu skenovania bez toho, aby ste
museli vyberať nejaké nastavenia alebo zobrazovať ukážku
obrázka. Dokumenty sa navyše spracujú ako jeden súbor
(nie ako viacero súborov PDF), takže celý proces je
účinnejší a plynulejší.
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3. Roztriedenie

4. Správa

Roztriedené dokumenty

Správca zariadení Epson

Dokumenty jednoducho usporiadajte pomocou funkcií
automatického triedenia dokumentov.

Naša najnovšia verzia systému EDA umožňuje ľahko
spravovať celé portfólio tlačiarní a skenerov na diaľku2.
Máte úplnú kontrolu vrátane možnosti inštalovať,
konfigurovať, monitorovať, vykonávať údržbu a riešiť
problémy zariadení, čo prináša vyššiu produktivitu
a úspory nákladov.

OCR
Pomocou systému DCP a softvéru Epson Scan 2.0 môžete
dokumenty jednoducho triediť v množstve jazykov. Možno
tiež nastaviť názvy súborov a cieľové miesta na jednoduchú
správu dokumentov.

–– Centrálne monitorovanie a správa zariadení

Fixná strana

–– Zariadenia možno spravovať v rámci vašich
jedinečných potrieb, aby ste šetrili časom
a nákladmi na kontrolu

Oddeľte každú uvedenú strany a rozdeľte do súborov.

–– Pridaná efektivita vďaka intuitívnemu rozhraniu

Prázdna strana
Na oddelenie dokumentov možno nastaviť citlivosť
detekcie (nízku, strednú alebo vysokú).

–– Limitovaný počet krokov potrebných na dokončenie
úloh v rámci zjednodušenia softvérových operácií
–– Správy o aktivite zariadení

Čiarový kód
Na oddelenie dokumentov sa používa široká škála
čiarových kódov, ako sú 1D a 2D.
Kódy Patch
Na oddelenie dokumentov rozoznáva tieto kódy Patch:
Patch 1, 2, 3, 4, 6, T.
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Spoznajte naše skenovacie
riešenia s podávačom
Naše skenovacie riešenia s podávačom listov sú rýchle,
spoľahlivé a všestranné a pomáhajú zvýšiť produktivitu na
pracovisku. Organizácie si v čoraz väčšej miere uvedomujú
dôležitosť zlepšenie procesov správy dokumentov. Preto sú
naše riešenia navrhnuté na zvýšenie účinnosti vďaka rýchlemu
a jednoduchému skenovaniu, digitalizácii a zdieľaniu súborov.

Model
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Základné funkcie

Prenosné

Na stôl

Bezdrôtové

Sieť

DS-30

Získajte rýchle, výkonné a
vysokokvalitné skenovanie so
zariadením, ktoré váži len 325 g.

•

–

–

–

DS-310

Skenujte celú škálu médií za
pochodu pomocou ľahkého
zariadenia a mimoriadne
rýchleho pripojenia USB 3.0.

•

•

–

–

DS-360W

Zabudovaná batéria a bezdrôtové
pripojenie tohto mimoriadne
účinného prenosného skenera
umožňujú skenovať za pochodu.

•

•

•

–

DS-530

Inteligentné skenovanie s výkonným
spracovaním médií a inovatívnymi
inteligentnými funkciami na
dosiahnutie vysokej úrovne integrity
údajov.

–

•

–

Voliteľné

DS-570W

Buďte vždy pripojení vďaka
zabudovanej pripojiteľnosti
Wi-Fi a NCF, ktorá vám umožní
jednoducho skenovať dokumenty
do mobilu, tabletu a zariadení
s podporou Wi-Fi.

–

•

•

Voliteľné

Model

Základné funkcie

Na stôl

Vysoká rýchlosť

Veľký objem

Sieť

DS-530N

Vytvorte profily skenovania jediným
dotykom a jednoducho integrujte
tento dostupný sieťový model do
svojho firemného prostredia.

•

–

–

•

DS-770

Dokonalá voľba na veľkokapacitné
a rýchle skenovanie rýchlosťou
45 obr./min s inteligentnými
funkciami na optimalizáciu
pracovných postupov. Rýchlo
a efektívne skenujte širokú škálu
dokumentov.

•

•

•

Voliteľné

DS-780N

Naša najnovšia inovácia pre
skenovacie prostredia s viacerými
používateľmi obsahuje integrovaný
sieťový panel. Rýchle skenovanie
zmiešaných médií a voliteľná
funkcia pomalého režimu na
krehké dokumenty.

•

•

•

•

DS-860

Vytvorené na veľkokapacitné
skenovanie a tie najnáročnejšie
prostredia. Ovládnite rýchlosť
nášho najrýchlejšieho skenera
A4 s podávačom (65 obr./min)
a dosiahnite vysoko účinné
skenovanie.

•

•

•

Voliteľné

DS-860N

Keď je čas vzácny, ušetrite ho
vďaka vytvoreniu preddefinovaných
profilov úloh a dokumenty
rýchlo spracujte. Skenujte
prostredníctvom príkazov,
ako je „skenovanie do e-mailu“,
priamo z panela skenera a súbory
jednoducho zdieľajte na sieti.

•

•

•

•
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Objavte naše
ploché skenery
Naše robustné a vysokorýchlostné ploché skenery prinášajú
všestrannosť a možnosť skenovať rozličné veľkosti a typy médií
až do formátu A3. S našimi riešeniami A4, A3 a všetko v jednom
môžete skenovať celý rad dokumentov vrátane pasov, kníh
a časopisov, obrázkov vo vysokom rozlíšení a negatívov, ako
sú napríklad röntgenové snímky alebo filmy.
Model
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Veľkosť

Základné funkcie

Na stôl

Vysoká rýchlosť

Veľký objem

Sieť

DS-1630

A4

Skenujte širokú škálu náročných
dokumentov vrátane kníh, viazaných
dokumentov, pasov a krehkých
položiek.

•

–

–

Voliteľné

DS-1660W

A4

Zvýšte produktivitu s týmto
všestranným bezdrôtovým skenerom,
ktorý ponúka najmenšie rozmery vo
svojej triede.

•

–

–

–

DS-530
Plus Flatbed

A4

Ťažte z výkonného spracovania
médií a inovatívnych inteligentných
funkcií na dosiahnutie vysokej úrovne
integrity údajov.

•

–

–

–

DS-5500

A4

Vďaka možnosti pripojenia k sieti
skenujte veľký objem dokumentov
rýchlo a účinne.

•

–

–

Voliteľné

DS-6500

A4

Skenujte až 25 strán za minútu vďaka
vysokokapacitnému automatickému
podávaču dokumentov na 100 listov.

•

–

–

Voliteľné

DS-7500

A4

Skenujte až 40 strán za minútu vďaka
vysokokapacitnému automatickému
podávaču dokumentov na 100 listov.

•

•

•

Voliteľné

DS-770
Plus Flatbed

A4

Skenujte širokú škálu dokumentov
rýchlo a účinne na plochom skeneri
s okamžitým ukladaním súborov
a možnosťami zdieľania.

•

–

•

–

DS-50000

A3

Jednoducho snímajte a konvertujte
veľké, viazané alebo krehké
dokumenty na vysokokvalitnom
plochom skeneri so sieťovou
kompatibilitou.

•

–

–

Voliteľné

DS-60000

A3

Zaznamenávajte rýchlosťou až
40 strán za minútu.

•

•

•

Voliteľné

DS-70000

A3

Skenujte správy a iné veľké
dokumenty pomocou automatického
podávača na 200 listov formátu A3.

•

•

•

Voliteľné

Skenovacie riešenia od
známky po plány
Skenujte dokumenty od veľkosti známky až po plány A0 pomocou celej škály
zariadení navrhnutej tak, aby vyhovovala vašim rôznorodým požiadavkám.

Multifunkčné riešenia

Riešenia pre šeky

WF-5690
Táto atramentová tlačiareň pre firmy 4 v 1 umožňuje ušetriť
až 50 % nákladov na tlač a až 80 % spotreby energie.

TM-S1000
Spracúvajte dokumenty podľa formátu vrátane šekov
a kupónov s podporou dvoch zásobníkov.

WF-6590
Táto farebná tlačiareň s vysokou kapacitou 4 v 1 ponúka
rušným kanceláriám zvýšenú produktivitu a nižšiu potrebu
zásahov, vďaka čomu šetrí vašim časom, peniazmi
a energiou.

TM-S2000
Obojstranný, farebný skener a atramentová tlač potvrdení.

WF-C869R
S týmto spoľahlivým multifunkčným zariadením 4 v 1 šetrite
energiou a znížte objem odpadu. Ponúka predvídateľné
náklady na tlač a nízku potrebu zásahov používateľa.

TM-S9000MJ
Obojstranné farebné skenovanie, atramentová tlač
potvrdení a tepelná tlač potvrdeniek v jednom kompaktnom
a úspornom zariadení.

Grafické riešenia

Veľkoformátové riešenia

Perfection V19/V39
Jednoducho použiteľný skener s napájaním cez USB
s novým štýlovým kompaktným dizajnom – snímajte, ukladajte
a zdieľajte svoje obrázky a dokumenty rýchlo a jednoducho.

T5200 MFP
Maximalizuje výkon v rušnom výrobnom prostredí grafiky
a CAD/GIS aplikácií vďaka výkonnému spracovaniu
obrázkov a vysokej rýchlosti tlače.

Perfection V850
Obsahuje zdokonalenú optiku s vysokou priepustnosťou,
ktoré prináša najvyššiu úroveň kvality obrazu pri vysokých
rýchlostiach skenovania. V okamihu premeňte širokú
škálu médií a filmových formátov na digitálne obrázky
v profesionálnej kvalite.

T7200 MFP
Vysokoproduktívna 44-palcová tlačiareň, ktorá spája výkon,
kvalitu a úžitkovú hodnotu, aby šetrila váš čas aj peniaze.

Expression 12000XL / Pro
Presné skenovanie grafiky vo formáte A3 na presnú
reprodukciu plánov, röntgenových snímok a negatívov filmov.
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Moderné riešenia
pre štátnu správu
Formuláre a aplikácie v rámci štátnej správy spúšťajú dôležité procesy – od sociálnej podpory
po stavebný rozvoj. Naše skenery dokumentov umožňujú každému oddeleniu denne prijímať
širokú škálu dokumentov. Napomáhajú tak modernej, bezpečnej a účinnej službe verejnosti.

Zefektívnite uchovávanie záznamov
Naše skenery sú ideálne pre prostredie kontaktu so
zákazníkmi, ktoré vyžaduje vysokú účinnosť. Sú navrhnuté
na zaznamenávanie dokumentov, formulárov a preukazov
totožnosti, vďaka čomu zjednodušia uchovávanie záznamov.
Podporujú dokonca aj bezpečný vzdialený prístup
z inteligentných zariadení.
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Splňte požiadavky plánovania,
kontroly budov i mnohé ďalšie
Naše skenery pre kancelárie spĺňajú požiadavky na veľkoformátové
skeny vo veľkom objeme potrebné pri plánovaní a kontrole budov,
zabezpečovaní volieb a mnohých ďalších úlohách.
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Zaveďte účinné ukladanie veľkých dokumentov

Skenujte a zdieľajte správy z terénu za chodu

Možnosti skenovania veľkého objemu materiálu
uľahčujú správu jednotlivých prípadov a znižujú
požiadavky na ľudské zdroje pri spracovaní veľkých
dokumentov. Zjednodušené digitálne ukladanie aj
tých najkomplexnejších správ a žiadostí.

S mobilnými skenovacími riešeniami od spoločnosti
Epson pracujte účinne odkiaľkoľvek – sú
optimalizované na dosiahnutie rýchlych a presných
výsledkov z kompaktných, ľahkých zariadení,
pomocou ktorých môžete jednoducho skenovať
a zdieľať správy z terénu a dôležitú dokumentáciu.
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Zaistite hladké fungovanie finančného oddelenia
Optimalizujte faktúry a platobné transakcie finančného
oddelenia a zabezpečte vždy aktuálne osobné záznamy
vďaka bezpečnému sieťovému skenovaniu a prístupu
k spracovaniu materiálu jedným dotykom, ktoré je
k dispozícii pre viacerých používateľov.
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Účinné riešenia pre
zdravotníctvo
S radom skenerov navrhnutých na zaznamenávanie a digitalizáciu
röntgenových snímok a filmov, ako aj veľkých objemov tradičných
dokumentov, dosiahnite absolútnu presnosť v zdravotníckom sektore
a optimalizujte starostlivosť o pacientov.

Zabezpečte zaznamenanie každého detailu
Obnovte dôležité zdravotné dokumenty so
všetkými podrobnosťami vrátane negatívov,
fotografií a röntgenových snímok.
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Dokumenty spracúvajte rýchlo a bezpečne
Skenujte priamo do bezpečných centier spolupráce
alebo cloudových služieb jediným stlačením tlačidla.
Do ambulancií lekárov, rušných recepcií alebo všade tam,
kde je priestor vzácny a účinné spravovanie dokumentov
je nevyhnutnosťou.
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Účinne digitalizujte medicínske dokumenty
Digitalizujte papierové dokumenty, ktoré patria
k tým najnáročnejším na spracovanie – medicínske
dokumenty. Vysokorýchlostné produkčné zariadenia
formátu A3 od spoločnosti Epson ponúkajú flexibilnosť
potrebnú pri skenovaní každého dokumentu záznamu
priamo do centier spolupráce jediným stlačením tlačidla.
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Umožnite bezproblémové vybavenie pacientov
Skenujte, premietajte a tlačte v rámci zariadení
s ľahkosťou. Optimalizujte svoje procesy
vďaka jednotným produktom, ktoré navzájom
spolupracujú, a umožnite hladké vybavenie
pacientov v rámci rôznych oddelení.

S ľahkosťou optimalizujte starostlivosť o pacientov
Maximalizujte účinnosť v náročných prostrediach s vysokými
nárokmi na objem materiálu. Skenujte, ukladajte a zabezpečte
výsledky testov a laboratórnych výskumov, minimalizujte čakanie
pacientov a oneskorenie starostlivosti.
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Presné riešenia
pre právny sektor
Spravujte právne dokumenty s ľahkosťou – od zaznamenania drobných detailov
zásadných dokumentov a obrázkov daného prípadu s absolútnou presnosťou
po bezpečné uloženie dôkazov v digitálnom formáte chránenom heslom.

Majte vždy presné záznamy
Uľahčite a urýchlite uchovávanie presných, úplných
digitálnych záznamov vďaka skeneru určenému
na hromadné a veľkoobjemové skenovanie.
Skráťte prípravu dokumentov vďaka inovatívnym
softvérovým funkciám, ako je automatické otočenie
na vytvorenie dokonalých digitálnych súborov.
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Skenujte citlivé údaje

Vytvorte plynulý pracovný postup

Zaznamenajte každý detail fotografií, veľkoformátových
dokumentov a dokonca aj odtlačkov prstov s nevídanou
presnosťou a vysokou účinnosťou. Potom ich uložte priamo
do bezpečného heslom chráneného súboru vo formáte PDF.

Skenujte, zdieľajte a tlačte svoje právne dokumenty
v rámci jedného optimalizovaného procesu – vďaka
jednotným produktom, ktoré navzájom komunikujú
a umožňujú bezproblémový chod od začiatku do konca.
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Zaznamenajte informácie
v akomkoľvek prostredí
S kompaktnými riešeniami ideálnymi
v prostrediach kontaktu so zákazníkmi rýchlo
zaznamenajte dodatočné informácie hneď po
oznámení a uložte ich na vzdialený digitálny
server alebo úložné zariadenie.
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Pružné mobilné
pracovné riešenia
Vďaka možnostiam spracovania veľkých objemov a riešeniam práce na diaľku
v rámci našich kancelárskych skenerov môžu podniky s mobilnými pracovníkmi
jednoducho chrániť a ukladať dôverné informácie v každej etape procesu.

Posilnite mobilných pracovníkov
Prostredníctvom softvéru, aplikácií a interaktívneho
hardvéru dajte zamestnancom nástroje, ktoré potrebujú
na efektívnu a nezávislú prácu v prostredí, kde si každý
môže priniesť vlastné zariadenie.
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Mobilná kancelária
S našimi ľahkými, kompaktnými, mobilnými tlačiarňami
tlačte a skenujte za pochodu. Pohodlne sa vojdú do
tašky a umožnia vám naskenovať kľúčové dokumenty
a okamžite prenášať súbory.
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Okamžite skenujte a uložte informácie zákazníkov
Zabráňte poškodeniu alebo strate dôležitých dodacích
listov pomocou funkcií skenovania a ukladania
dokumentov v momente dodania prostredníctvom
kompaktného, ľahkého mobilného zariadenia.
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Riešenia finančných služieb
zamerané na zákazníka
Skráťte čas strávený spracovaním dokumentov pomocou skenerov Epson
určených na finančné služby a poistenie – od spracovania žiadostí nových
zákazníkov po pridávanie záznamov k existujúcim žiadostiam, všetko
v rámci vašich existujúcich pracovných postupov a právnych povinností.

Každodenné transakcie spracujte s ľahkosťou
Rýchlo spracujte a digitálne spravujte a overujte každodenné
transakcie, ako sú šeky a žiadosti k účtom. Tieto kompaktné,
účinné sieťové riešenia umožňujú priame a bezpečné
odosielanie dokumentov do oddelení ústredia na ďalšie
spracovanie.
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Automaticky organizujte súbory a dokumenty
Účinne spravujte, spracujte a smerujte dokumenty
pomocou skenovacích riešení, ktoré možno
nakonfigurovať tak, aby automaticky pomenovávali
a organizovali prichádzajúce súbory. Funkcia
vynechania pri detekcii dvojitého podávania hárkov
papiera umožňuje skenovanie náročných dokumentov
s minimálnymi prerušeniami.
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Trieďte a spravujte veľké dokumenty
Digitálne spravujte a archivujte komplexné
správy a faktúry. Naše inovatívne riešenia
triedenia dokumentov vám umožnia ľahšie
digitálne triediť veľké objemy materiálu.
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Riešenia pre aktívne
vzdelávanie
Oživte učenie vďaka skenovacím riešeniam, ktoré
podporujú spoluprácu a zdieľanie – naskenujte naraz
viacero strán a jednoducho ich odošlite priamo do
systému Microsoft SharePoint, FTP, úložiska cloud
alebo iných vybraných umiestnení.
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Bezpečné prihlasovanie študentov
Naše skenovacie riešenia sa jednoducho integrujú do
existujúcej infraštruktúry a odbremenia administrátora.
Záznamy študentov nahrajte bezpečne do systému
a priamo udržiavajte citlivé informácie.
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Trávte menej času vypĺňaním a viac času učením
Vytvorte dokumenty PDF v priebehu sekúnd, pripravené na
zdieľanie s kolegami alebo študentmi – alebo na vyplnenie.
Účinne a jednoducho spravujte veľké úlohy prostredníctvom
skenovania viacerých strán naraz a vytvorenia individuálnych
dokumentov.
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Jednoduchý výskum a prehľad
Umožnite študentom používať naše vysokorýchlostné
zariadenia na nájdenie výskumného materiálu – od grafiky,
cez veľké konštrukčné plány po informácie z novín.
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Vysvetlenie našej
skenovacej technológie
Naše skenery s podávačom patria medzi najlepšie, ale čo ich robí takými špeciálnymi?
Každý obsahuje celú škálu inovatívnych technológií, ktoré im umožňujú dosiahnuť viac
a rýchlejšie – to je skvelá správa pre vás a vašu firmu. Na nasledujúcich stranách nájdete
vysvetlenie týchto technológií a ich výnimočnosti.

Technológia vynechania pri detekcii dvojitého
podania dokumentov
Naša technológia vynechania pri detekcii
dvojitého podania dokumentov (DFDS)
automaticky ruší funkciu detekcie dvojitého
podania, čo umožňuje naskenovania strany aj
v prípadoch, keď by bola normálne detekovaná
ako dvojité podanie. Je to zvlášť užitočné pri
skenovaní dokumentov, ako sú obálky, alebo
pri skenovaní dokumentov, ktoré majú na sebe
nalepené nálepky alebo poznámky.

–– Netreba zasahovať do procesu skenovania, keď pracujete
so zmiešaným súborom dokumentov

Pomalý režim

ReadyScan

Keď na skeneri stlačíte tlačidlo pomalého režimu
zníži sa rýchlosť skenovania. To umožňuje
ľahšie snímanie krehkých alebo poškodených
dokumentov, keďže už nemusíte vyhľadať
nastavenia skenera a zvýšiť rozlíšenie dpi,
aby ste dosiahli ten istý výsledok.

Naša technológia ReadyScan využívajúca diódu LED
namiesto predtým používaného zdroja svetla CCFL
(fluorescenčná lampa so studenou katódou). To prináša
mnoho výhod v rámci účinnosti. Vďaka nulovej dobe
zahrievania budete môcť okamžite skenovať. Rovnako
neexistuje doba zahrievania pri prepnutí zo skenovania filmu
na skenovanie obyčajných fotografií alebo dokumentov.

Jednoduchým stlačením tlačidla znížite
rýchlosť valčeka, zmenšíte trenie dokumentu
a minimalizujete riziko poškodenia dokumentu.
Pridanou výhodou je nenáročnosť na možnosti
úložiska, keďže veľkosť súborov sa pri pomalom
režime nezväčšuje (na rozdiel od konkurenčných
modelov).
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–– Rýchle spracovanie ťažko nasnímateľných dokumentov
–– Integrita údajov zaisťuje naskenovanie každej strany
–– Ušetrite čas, keďže nemusíte neustále upravovať
softvérové nastavenia skenovania

–– Okamžité skenovanie bez doby zahrievania
–– Až o 30 % nižšia spotreba energie počas prevádzky
ako pri predchádzajúcich modeloch
–– Menej intervencie vďaka konzistentnejšiemu zdroju svetla,
ktoré nepotrebuje pravidelnú kalibráciu

Technológia detekcie dvojitého podávania
Systém aktívneho separačného valca

Detekcia papiera

Naša technológia aktívneho separačného valca bráni
dvojitému podávaniu. To pomáha zvýšiť efektivitu a znížiť
prestoje, takže je zaistené, že digitálne súbory budú rovnaké
ako originály.

Naša technológia dĺžky papiera zistí dvojité podanie aj vtedy,
keď sú nastavené určité rozmery papiera.

–– Minimalizované dvojité podania a chyby podania
–– Skrátenie prestojov v kancelárskom prostredí

Navyše náš zabudovaný softvér dokáže automaticky zistiť
veľkosť papiera, čo zaistí dokonalé orezanie digitálnych
obrazov. Tým sa optimalizuje veľkosť súborov a vytvorí sa
presný obraz originálneho dokumentu.

–– Veľká odolnosť pred nevyhnutnou výmenou valca
–– Menšia pravdepodobnosť poškodenia originálneho
dokumentu

Ultrazvukový snímač
Naša ultrazvuková technológia detekcie dvojitého podania
automaticky zistí, keď sa dohromady zlepia dve stránky.
Skener potom zastaví prebiehajúcu funkciu, čo vám umožní
oddeliť a znova naskenovať strany bez toho, aby ste museli
reštartovať celú úlohu skenovania.

Krok 1: 1 list

Krok 2: 2 listy

Krok 3: 2 listy

K valcu príde prvý dokument.

Systém automaticky oddelí
stany zmenou smeru.

Separačné valce sa potom prepnú
späť a podajú dokument.

V smere hodinových
ručičiek
Os rotuje proti smeru
hodinových ručičiek
vďaka motoru

Proti smeru
hodinových
ručičiek

Proti smeru
hodinových
ručičiek
Proti smeru
hodinových
ručičiek

V smere hodinových
ručičiek
Os rotuje proti smeru
hodinových ručičiek
vďaka motoru

Proti smeru
hodinových
ručičiek
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Inteligentné
okuliare

Atramentové
tlačiarne

Skenery

Veľkoformátové tlačiarne

Projektory

Riešenia pre
firmy od
spoločnosti
Epson

Tlačiarne na
štítky

Maloobchodné
technológie

Štítkovače

A4856_Business_Scanner_Brochure_1SK-0417

Profesionálna
Zariadenia na
grafika
produkciu
diskov

1. Funkcia NFC je podporovaná len na zariadeniach s Androidom
2. Sieťové podnikové atramentové tlačiarne Pro a laserové tlačiarne/multifunkčné zariadenia, skenery pre firmy a veľkoformátové tlačiarne

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

