Mobile WorkForce-erhvervsscannere

Frigiv potentialet
i mobil scanning

Software
Epsons softwarepakke er et udvalg af brugervenlige løsninger til at scanne,
adskille og sende dokumenter både inden for og uden for virksomheden.
Tilslut
Opret automatisk forbindelse til Wi-Fi-aktiverede enheder med Epson
Document Scan-appen. Se et eksempel på de scannede data og send
dem direkte til programmer på en personlig enhed eller Cloud-lagertjenester.
Scan
Document Capture Pro 2.0 gør det nemt for enkeltpersoner at scanne,
gemme og dele oplysninger i virksomheden. Avancerede funktioner til at
navngive, adskille og distribuere dokumenter gør scanning nem og logisk.
Gem og send filer i almindelige formater som PDF, jpeg, tiff og mange andre.
Optimer
Epson Document Capture Pro 2.0 er designet til at gøre mere end blot
at scanne og sende et dokument. Softwaren indeholder funktioner, der
optimerer og forbedrer kvaliteten af et originaldokument og sikrer, at der
opnås den bedste dokumentkvalitet til fremtidig databrug.
Automatisk rotation og skævhedskorrektion
Automatisk registrering af papirstørrelse
Tekstforbedring
Farveforbedring/-udfald
Adskil
Brug de avancerede, indbyggede DCP-funktioner til automatisk at sortere
og adskille papirdokumenter fra hinanden for at øge produktiviteten og
automatisere processer.
Zonebaseret OCR
1D- og 2D-stregkoder
Patch-kode
Prædefineret skabelon

Uanset hvor du arbejder,
kan du fremstille scanninger
i høj kvalitet med mobile
scannere
Skab et mobilt kontor med støtte fra en
verdensførende producent af scanningsløsninger.
Epsons mobile erhvervsscannere er udviklet
med fokus på ydeevne og er den ideelle
løsning til feltarbejdere og fleksible
arbejdsmiljøer.

De viste modeller fra venstre mod højre: DS-80W,
DS-70, DS-360W

Sortimentsoversigt
Let
Scannere som WorkForce DS-70 og DS-80W er nogle af de
letteste produkter i klassen og er nemme at bære i en taske
eller kuffert.

Tilsluttet
Indbygget Wi-Fi og Wi-Fi Direct i DS-80W og DS-360W
gør det muligt at scanne og sende dokumenter direkte
fra smartphones og tablets.

Hurtig
Med hastigheder på op til 25 sider pr. minut giver de mobile
WorkForce-scannere mulighed for nem og hurtig scanning
overalt.

Fleksibel
Epsons mobile scannere er udstyret med en række
strømkilder. Vælg mellem et almindeligt stik, et USB-kabel
eller udnyt de indbyggede Li-ion-batterier på WorkForce
DS-80W og DS-360W. Dette giver mulighed for en
problemfri scanningsoplevelse uden kabler.

Alsidig
Scan medier med en tykkelse på ned til 35 g/m2 eller op
til 270 g/m2. Eller scan mindre bundter med WorkForce
DS-310 og DS-360W takket være en praktisk 20-siders,
automatisk dokumentføder.

Ægte mobilt arbejde
Scan, når det passer dig, med Wi-Fi Directscanningsløsninger. Gør det muligt for
medarbejderne at linke mobile enheder direkte
via softwareapplikationer.
Overvej...
DS-80W, DS-360W
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Strømlin dine miljøer med kundekontakt
Ideelle til receptionsområder, hvor pladsen er trang, og effektiv
dokumentbehandling er et must. Epsons scannere er udviklet til at registrere
formularer, kvitteringer og visitkort med henblik på strømlinet journaloptagelse.
Overvej...
DS-70, DS-310
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Opret et effektivt hjemmekontor
Med Epsons nyeste ScanSmart-software kræver det kun
tre enkle trin at scanne, redigere og gemme dokumenter.
Overvej...
ES-50, ES-60W
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Giv dine medarbejdere nye muligheder
Scan, hvad du har brug for, når du er på farten, med
Epsons mobile scanningsløsninger. Alle modellerne
er kompakte, lette enheder, der er nemme at bære
og er optimeret til hurtige, nøjagtige resultater.

Oplev sortimentet
af mobile scannere
Hastighed
ved
300 dpi

ADF

ADFmedievægt

Daglig
driftscyklus

Interface

Batteri

Mac- og pckompatibel

Drivere

ES-50
Scan nemt dokumenter til PDFfiler, der kan søges i, med Epsons
mindste og letteste mobile scanner,
der leveres med brugervenlig
software.

5,5 sek.
(11 spm)

1 ark

35-270 g/m2

300

USB

Nej

Ja

Epson
ScanSmart

ES-60W
Scan på farten med ES-60W.
Med indbygget batteri og trådløs
tilslutning kan du scanne direkte
til dine personlige cloud-tjenester
uden kabler.

4 sek.
(15 spm)

1 ark

35-270 g/m2

300

USB/
Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Ja

Ja

Epson
ScanSmart

DS-70
Bevar kontrollen og opstil dit
kontor overalt med en let og
kompakt scanningsløsning, der
kommunikerer med din software.

5,5 sek.
(11 spm)

1 ark

35-270 g/m2

300

USB

Nej

Ja

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-80W
Oplad det indbyggede batteri
på DS-80W og tag kontoret med
dig overalt. Den perfekte løsning
til eksterne kundemøder og
håndtering af udgiftsopgørelser.

4 sek.
(15 spm)

1 ark

35-270 g/m2

300

USB/
Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Ja

Ja

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-310
Scan en lang række dokumenter,
uanset hvor du befinder dig,
med den hurtigste bærbare
erhvervsscanner på markedet.

25 spm/
50 bpm

20
ark

52-230 g/m2

500

USB

Nej

Ja

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-360W
Udnyt det indbyggede batteri og
den trådløse tilslutning til at scanne
hvor som helst med den hurtigste
bærbare erhvervsscanner, der kan
oplades på farten via USB.

25 spm/
50 bpm

20
ark

52-230 g/m2

500

USB/
Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Ja

Ja

ISIS1,
WIA,
TWAIN

Model

Privat
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Erhverv

Oplysninger om drivere, software og kompatibilitet med seneste OS-version findes
på Epsons websted.
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Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
Kontakt din lokale Epson forhandler eller gå ind på www.epson.dk, hvis du vil have flere oplysninger.
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

