سلسلة  WorkForceمن الماسحات الضوئية المتنقلة لألعمال

إطالق العنان إلمكانات
المسح الضوئي المتنقل

البرامج
حزمة برامج إبسون هي مجموعة متنوعة من الحلول البرمجية السهلة االستخدام إلجراء مسح ضوئي
للمستندات المتعلقة بأعمالك وغيرها إلى جانب فصل تلك المستندات وإرسالها.
التوصيل
باستخدام تطبيق  ،Epson Document Scanيمكنك التوصيل تلقائيًا باألجهزة الم َمكن بها تقنية
 .Wi-Fiويمكنك معاينة البيانات الممسوحة ضوئيًا وإرسالها مباشر ًة إلى التطبيقات الموجودة على األجهزة
الشخصية أو خدمات التخزين السحابية.
االلتقاط
باستخدام برنامج  ،Document Capture Pro 2.0سيتمكن األفراد من إجراء مسح ضوئي
للمعلومات المتعلقة باألعمال وحفظها ومشاركتها بسهولة .وبفضل الميزات المتقدمة التي تتعلق بتسمية
المستندات وفصلها وتوجيهها ،أصبحت عمليات المسح الضوئي سهلة ومنطقية .ويمكنك حفظ الملفات
وإرسالها بتنسيقات شائعة مثل PDFو JPEGوTIFF فضالً عن العديد من التنسيقات األخرى.
التحسين
يهدف برنامج  Epson Document Capture Pro 2.0إلى تنفيذ وظائف ال تقتصر على المسح
الضوئي للمستندات وإرسالها .ويتضمّن البرنامج أدوات تعمل على تحسين جودة المستند األصلي وتنقيحه؛
ما يضمن تحقيق أفضل جودة للمستندات ألغراض استخدام البيانات في المستقبل.
التدوير وتصحيح الميل تلقائ ًيا
اكتشاف حجم الورق تلقائيًا
تحسين النص
تحسين/انقطاع اللون
الفصل
يمكنك استخدام الميزات المتقدمة المدمجة في تطبيق  Document Capture Proلفرز مجموعات
المستندات الورقية وفصلها تلقائيًا عن بعضها البعض لزيادة اإلنتاجية وأتمتة العمليات.
التعرُّ ف الضوئي على األحرف للنطاقات
الرموز الشريطية األحادية والثنائية األبعاد
رمز التصحيح
القالب المحدّد مسب ًقا

إجراء مسح ضوئي عالي الجودة باستخدام
الماسحات الضوئية المتنقلة ،أ ًيا كان
المكان الذي ينقلك عملك إليه
يمكنك إعداد مكتب متنقل بدعم من شركة عالمية رائدة في مجال حلول
المسح الضوئي .وتعتبر سلسلة الماسحات الضوئية المتنقلة لألعمال من
إبسون الحل األمثل للعمال الميدانيين وبيئات العمل المرنة ،وقد
صُممت هذه األجهزة خصيصًا لتحقيق أداء متميز.

ُ
الطرز المعروضة من اليمين إلى اليسار:
 DS-80Wو DS-70وDS-360W

نظرة عامة على السلسلة
االتصال
تتيح ميزتا  Wi-Fi Directو Wi-Fi Directالمدمجتان في الطرازين DS-80W
و DS-360Wإمكانية التقاط المستندات وتوجيهها مباشر ًة من الهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية.
قابلية التكيف
تتضمن الماسحات الضوئية المتنقلة من إبسون مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة.
ويمكنك االختيار من بين قابس تقليدي أو كابل  USBأو استخدام بطارياتالليثيوم
األيونية المدمجة في الطرازين  WorkForce DS-80Wو .DS-360Wويسمح
ذلك بتجربة مسح ضوئي بال عناء ودون استخدام كابالت.

خفة الوزن
ً
نظرً ا ألنها من بين المنتجات األخف وزنا في فئتها ،يمكن بكل سهولة حمل الماسحات
الضوئية مثل  WorkForce DS-70و DS-80Wفي الحقائب أو الحافظات.
السرعة
بفضل سرعاتها التي تصل إلى  25صفحة في الدقيقة ،تتيح سلسلة الماسحات
الضوئية المتنقلة  WorkForceإمكانية إجراء مسح سريع وسهل في أي مكان.
تنوع االستخدامات
يمكنك إجراء مسح ضوئي لكل الوسائط التي تتراوح من الوسائط الرفيعة التي يبلغ
وزنها  35جم للمتر المربع وحتى الوسائط السميكة التي يبلغ وزنها  270جم للمتر
المربع .أو يمكنك إجراء المسح الضوئي لدفعات صغيرة باستخدام الطرازين
 WorkForce DS-310و ،DS-360Wوذلك بفضل وحدة سهلة للتغذية التلقائية
بالمستندات تبلغ سعتها  20صفحة.

تمكين العمل المتنقل بحق
يمكنك إجراء المسح الضوئي على راحتك باستخدام حلول المسح
الضوئي التي تدعم تقنية  .Wi-Fi Directوبمقدورك تمكين الموظفين
من ربط األجهزة الجوّ الة مباشر ًة من خالل التطبيقات البرمجية.
ف ِّكر في اقتناء...
 DS-80Wأو DS-360W

الست

با

مكت

قبال

تحقيق االنسيابية في البيئات التي تتعامل مع العمالء
تعتبر هذه األجهزة مثالية ألماكن االستقبال التي تعاني من صغر المساحة المتاحة وتكون فيها معالجة المستندات
بكفاءة أمرً ا ال بد منه .وقد صُممت الماسحات الضوئية من إبسون اللتقاط النماذج واإليصاالت وبطاقات العمل
ألغراض تبسيط حفظ السجالت.
ف ِّكر في اقتناء...
 DS-70أو DS-310

الم

كتب

المن

زلي

إعداد مكتب منزلي عالي الكفاءة
باستخدام أحدث إصدار من برنامج  ScanSmartمن إبسون ،يمكنك في ثالث خطوات
بسيطة مسح المستندات ضوئيًا وتعديلها وحفظها بسهولة لم تحدث من قبل.
ف ِّكر في اقتناء...
 ES-50أو ES-60W

الم

لمتنق

ون ا

وظف

لون

تعزيز الموظفين المتنقلين
يمكنك إجراء مسح ضوئي لكل ما تحتاج إليه أثناء التنقل باستخدام حلول
المسح الضوئي من إبسون .وتمتاز هذه األجهزة الصغيرة الحجم والخفيفة
الوزن بأنها قابلة للحمل بكل سهولة ،وقد تم تحسينها لتحقيق نتائج دقيقة
وسريعة في كل ُ
الطرز.

اكتشاف سلسلة
الماسحات الضوئية المتنقلة

للمنازل

الطراز

السرعة
بمعدل
 300نقطة
في البوصة

وحدة التغذية
التلقائية
بالمستندات

ES-50
يمكنك مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات
 PDFيمكن البحث فيها بسهولة باستخدام الماسحة
الضوئية المتنقلة األصغر حجمًا واألخف وز ًنا من
مزودة ببرنامج سهل االستخدام.
إبسون والتي تأتي ّ

 5.5ثانية
( 11صفحة
في الدقيقة)

 1ورقة

ES-60W
يمكنك المسح الضوئي أثناء التنقل باستخدام الطراز
 .ES-60Wوبفضل البطارية المدمجة وإمكانية
االتصال الالسلكي ،يمكنك إجراء المسح الضوئي
مباشر ًة إلى حساباتك الشخصية على الخدمات
السحابية دون استخدام أي أسالك.

ثوان
4
ٍ
( 15صفحة
في الدقيقة)

 1ورقة

DS-70
عال من التنظيم وإعداد
يمكنك التمتع بمستوى ٍ
مكتبك في أي مكان باستخدام حل مسح ضوئي
خفيف الوزن وصغير الحجم يتصل بالبرنامج الذي
تستخدمه.

 5.5ثانية
( 11صفحة
في الدقيقة)

 1ورقة

DS-80W
يمكنك شحن البطارية المدمجة في الطراز
 DS-80Wواصطحاب مكتبك معك أينما تذهب.
ويعتبر هذا الطراز الحل األمثل لعقد االجتماعات مع
العمالء عن بُعد ومعالجة مطالبات النفقات.

ثوان
4
ٍ
( 15صفحة
في الدقيقة)

 1ورقة

وزن الوسائط
في وحدة التغذية
التلقائية
بالمستندات

دورة الخدمة
اليومية
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لألعمال
DS-310
يمكنك إجراء مسح ضوئي لمجموعة متنوعة كبيرة
من المستندات أينما كنت باستخدام أسرع ماسحة
ضوئية متنقلة لألعمال في السوق.

 25صفحة
في الدقيقة/
 50صورة
في الدقيقة

20
ورقة

DS-360W
يمكنك استخدام البطارية المدمجة وإمكانية االتصال
الالسلكي إلجراء المسح الضوئي في أي مكان
اعتما ًدا على أسرع ماسحة ضوئية محمولة لألعمال
يمكن شحنها أثناء التنقل عبر منفذ .USB

 25صفحة
في الدقيقة/
 50صورة
في الدقيقة

20
ورقة

1يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لشركة إبسون للحصول على التفاصيل المتعلقة ببرامج التشغيل والبرامج والتوافق مع إصدار نظام التشغيل األحدث.
تع ّد  Wi-Fiعالمة تجارية مسجلة لصالح ®.Wi-Fi Alliance
للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون في بلدك أو تفضل بزيارة الموقع اإللكترونيwww.epson-middleeast.com/ar :
Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson-middleeast.com
تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
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