Kannettavien WorkForce-yritysskannereiden mallisto

Hyödynnä mobiiliskannauksen
mahdollisuuksia

Tuota mobiiliskannereilla
laadukasta jälkeä paikkaan
katsomatta
Luo mobiilitoimisto skannausratkaisujen
kansainvälisen johtajan tuella. Epsonin
suorituskykyä ajatellen suunniteltujen
kannettavien yritysskannereiden valikoima
on ihanteellinen ratkaisu kenttätyöntekijöille
ja joustavuutta vaativiin työympäristöihin.

Mallit vasemmalta oikealle:
DS-80W, DS-70, DS-360W

Valikoiman yleiskatsaus
Kevyt
Luokkansa kevyimpiin kuuluvia tuotteita, kuten
WorkForce DS-70- ja DS-80W-skannereita, on
helppo kuljettaa mukana laukuissa ja kasseissa.

Liitettävyys
DS-80W:n ja DS-360W:n sisäänrakennettujen Wi-Fi- ja
Wi-Fi Direct ‑toimintojen ansiosta asiakirjat voidaan tallentaa
ja reitittää suoraan älypuhelimista ja tablet-tietokoneista.

Nopea
WorkForce-mobiiliskannereilla voi skannata jopa 25 sivua
minuutissa, joten ne mahdollistavat nopean ja vaivattoman
skannauksen missä tahansa.

Mukautuva
Epsonin mobiiliskannereilla on erilaisia virtalähteitä.
Valitse perinteinen pistoke tai USB-kaapeli tai hyödynnä
WorkForce DS-80W:n ja DS-360W:n sisäisiä Li-ion-akkuja.
Tämä takaa johdottoman ja vaivattoman skannauselämyksen.

Monipuolinen
Skannaa 35–270 g/m²:n paksuisia materiaaleja.
20 sivun automaattisella paperinsyöttölaitteella
varustetulla WorkForce DS-310:llä ja DS-360W:llä
voit skannata myös pienissä erissä.

Todellista etätyötä
Skannaa kätevästi Wi-Fi Direct ‑skannausratkaisujen
avulla. Anna työntekijöiden liittää mobiililaitteensa
suoraan sovellusten kautta.
Harkitse...
DS-80W, DS-360W
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Sujuvat asiakasympäristöt
Sopii vastaanottoalueille, joilla tilaa on niukasti ja tehokas asiakirjojen käsittely
on välttämätöntä. Epsonin skannerit on suunniteltu lomakkeiden, kuittien ja
käyntikorttien sujuvaan taltiointiin.
Harkitse...
DS-70, DS-310
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Luo tehokas kotitoimisto
Epsonin uusimman ScanSmart-ohjelmiston avulla voit skannata,
muokata ja tallentaa asiakirjoja kolmessa vaiheessa helpommin
kuin koskaan aikaisemmin.
Harkitse...
ES-50, ES-60W
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Ketterää etätyötä
Epsonin kannettavilla skannausratkaisuilla voit skannata
mitä tahansa, kun olet liikkeellä. Kompakteja ja kevyitä
laitteita on helppo kuljettaa mukana, ja ne on optimoitu
nopeita ja tarkkoja tuloksia ajatellen malliin katsomatta.

Ohjelmisto
Epsonin ohjelmistopaketti on joukko helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotka on
tarkoitettu asiakirjojen skannaamiseen, erottelemiseen ja lähettämiseen
yrityksessä ja sen ulkopuolella.
Yhteys
Muodosta automaattisesti yhteys Wi-Fi-toimintoa tukeviin laitteisiin
Epson Document Scan -sovelluksen avulla. Esikatsele skannatut tiedot
ja lähetä ne suoraan henkilökohtaisissa laitteissa oleviin sovelluksiin tai
pilvitallennuspalveluihin.
Tallennus
Document Capture Pro 2.0:lla voit helposti skannata, tallentaa ja jakaa
tietoa yrityksen sisällä. Asiakirjojen nimeämiseen, erotteluun ja reitittämiseen
tarkoitetut edistykselliset ominaisuudet tekevät skannaamisesta helppoa −
ja loogista. Tallenna ja lähetä tiedostoja muun muassa yleisissä PDF-, jpegja tiff-muodoissa.
Parannus
Epsonin Document Capture Pro 2.0 on suunniteltu myös muuhun kuin
asiakirjan skannaamiseen ja lähettämiseen. Siinä on alkuperäisen asiakirjan
laatua parantavia työkaluja, joilla voit varmistaa asiakirjojen parhaan
mahdollisen laadun tietojen tulevaa käyttöä varten.
Automaattinen kierto ja suoristus
Automaattinen paperin koon tunnistus
Tekstinparannus
Värintehostus/-poisto
Erottelu
Lisää tuottavuutta ja automatisoi prosessit lajittelemalla ja erottelemalla
paperimuotoiset asiakirjat toisistaan DCP:n edistyksellisten
sisäänrakennettujen toimintojen avulla.
Alueellinen OCR
1D- ja 2D-viivakoodit
Paikkakoodi
Esimääritetty malli

Tutustu mobiiliskannereiden
mallistoon
Nopeus
300 dpi:n
tarkkuudella
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Päiväkapasiteetti

Liitäntä

Akku

Mac- ja PCyhteensopiva

Ohjaimet

ES-50
Skannaa asiakirjat vaivattomasti
hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi
Epsonin pienimmällä ja
kevyimmällä mobiiliskannerilla,
jonka mukana toimitetaan
helppokäyttöisiä ohjelmistoja.
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ES-60W
Skannaa liikkeellä ollessasi
ES-60W:llä. Sisäisen akun ja
langattomien liitäntöjen avulla voit
skannata suoraan henkilökohtaisiin
pilvipalveluihisi ilman johtoja.
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DS-70
Pidä asiat järjestyksessä ja luo
toimisto minne tahansa kevyellä ja
kompaktilla skannausratkaisulla,
joka on yhteydessä ohjelmistoihisi.
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DS-80W
Lataa DS-80W:n sisäinen akku ja
ota toimisto mukaasi. Täydellinen
ratkaisu asiakkaiden etätapaamisiin
ja kuluilmoitusten käsittelyyn.
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DS-310
Skannaa markkinoiden
nopeimmalla kannettavalla
yritysskannerilla erilaisia asiakirjoja
missä tahansa.
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DS-360W
Maailman nopeimmalla, sisäisellä
akulla ja langattomilla liitännöillä
varustetulla, liikkeellä ollessa USBportin kautta ladattavissa olevalla
kannettavalla yritysskannerilla voit
skannata missä tahansa.
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Yritys

Epsonin verkkosivustolta saat ohjaimet ja ohjelmistot sekä tietoa uusimpien
käyttöjärjestelmien yhteensopivuudesta.
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Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

