Rad mobilných firemných skenerov WorkForce

Uvoľnite potenciál
mobilného skenovania

Vytvorte kvalitné skeny pomocou
mobilných skenerov, nech vás
práca odvedie kamkoľvek
Vytvorte mobilnú kanceláriu s podporou svetového
lídra v oblasti skenovacích riešení. Mobilné firemné
skenery Epson vytvorené s dôrazom na výkonnosť
sú ideálnym riešením pre pracovníkov v teréne
a rušné pracovné prostredia.

Modely zobrazené zľava doprava:
DS-80W, DS-70, DS-360W

Prehľad radu
Nízka hmotnosť
Keďže patria medzi jedny z najľahších produktov vo svojej
triede, skenery ako WorkForce DS-70 a DS-80W možno
ľahko prenášať v taške alebo puzdre.

Pripojenie
Zabudované funkcie Wi-Fi a Wi-Fi Direct skenerov
DS-80W a DS-360W umožňujú zaznamenanie a odoslanie
dokumentov priamo z inteligentných telefónov a tabletov.

Rýchlosť
S rýchlosťou až 25 strán za minútu umožňuje rad mobilných
skenerov WorkForce rýchle a jednoduché skenovanie, nech
ste kdekoľvek.

Prispôsobiteľné
Mobilné skenery Epson poskytujú celý rad možností
napájania. Pri modeloch WorkForce DS-80W a DS-360W si
môžete vybrať medzi bežnou zásuvkou, káblom USB alebo
zabudovanými lítium-iónovými batériami. Vďaka tomu bude
skenovanie bez káblov a námahy.

Všestrannosť
Skenujte média od 35 g/m2 až po 270 g/m2. Alebo skenujte
malé dávky dokumentov pomocou skenerov WorkForce
DS-310 a DS-360W vďaka pohodlnému automatickému
podávaču dokumentov na 20 listov.

Aktivujte skutočné mobilné pracovné riešenia
Skenujte podľa svojich potrieb vďaka skenovacím
riešeniam Wi-Fi Direct. Umožnite zamestnancom
prepojiť mobilné zariadenia priamo pomocou
softvérových aplikácií.
Pozrite si…
DS-80W, DS-360W
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Zjednodušte organizáciu prostredia kontaktu so zákazníkmi
Ideálne pre recepcie, kde je priestor vzácny a účinné spravovanie dokumentov
je nevyhnutnosťou. Skenery Epson sú navrhnuté na zaznamenanie formulárov,
príjmových dokladov a vizitiek v rámci zjednodušeného uchovávania záznamov.
Pozrite si…
DS-70, DS-310
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Vytvorte efektívnu domácu kanceláriu
Vďaka najnovšiemu softvéru spoločnosti Epson ScanSmart
nebolo nikdy ľahšie skenovať, upravovať a ukladať dokumenty
v troch jednoduchých krokoch.
Pozrite si…
ES-50, ES-60W

ci

ní
v
o
c

ra

íp
biln

Mo

Posilnite mobilných pracovníkov
S mobilnými skenovacími riešeniami Epson skenujte
na cestách čokoľvek, čo potrebujete. Kompaktné
a ľahké zariadenia sa ľahko prenášajú a sú
optimalizované na dosiahnutie rýchlych a presných
výsledkov pri všetkých modeloch.

Softvér
Softvér od spoločnosti Epson je celý rad ľahko použiteľných riešení na
skenovanie, roztriedenie a odosielanie dokumentov vo vašej firme i mimo nej.
Pripojenie
Automaticky sa pripojte k zariadeniam s funkciou Wi-Fi pomocou aplikácie
Epson Document Scan App. Pozrite si ukážku naskenovaných údajov a odošlite
ju priamo do aplikácií na osobné zariadenia alebo do cloudového úložiska.
Digitalizácia
Funkcia Document Capture Pro 2.0 umožňuje jednotlivcom jednoducho
skenovať, ukladať a zdieľať informácie v rámci firmy. Pokročilé funkcie
pomenovania, roztriedenia a smerovania dokumentov robia zo skenovania
jednoduchú − a logickú úlohu. Ukladajte a odosielajte súbory v bežných
formátoch, ako je PDF, JPEG, TIFF a ďalšie.
Zlepšenie
Softvér Epson Document Capture Pro 2.0 je navrhnutý na vykonávanie väčšieho
množstva úloh, nielen na skenovanie a odosielanie dokumentov. Obsahuje
nástroje, ktoré zlepšujú kvalitu pôvodného dokumentu a zaisťujú, že dosiahnete
najlepšiu možnú kvalitu dokumentov na budúce použitie.
Automatické otočenie a odstránenie zošikmenia
Automatické zistenie formátu papiera
Zvýraznenie textu
Vypúšťanie/zlepšenie farieb
Roztriedenie
Pomocou pokročilých zabudovaných funkcií DCP automaticky zoraďujte
a roztrieďte dávky papierových dokumentov, čím zvýšite produktivitu
a automatizujete procesy.
OCR v zónach
Čiarové kódy 1D a 2D
Kódy Patch
Predvolené šablóny

Objavte rad
mobilných skenerov
Rýchlosť
pri 300 dpi

Model

Domácnosť
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Rozhranie Batéria so systémami
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PC a Mac
podávač listov)
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ES-50
Jednoducho skenujte dokumenty
do súborov PDF s možnosťou
vyhľadávania pomocou
5,5 s
najmenšieho a najľahšieho
(11 str./min)
mobilného skenera od spoločnosti
Epson dodávaného s jednoducho
použiteľným softvérom.

1 list

35 – 270 g/m2

300

USB

nie

áno

Epson
ScanSmart

ES-60W
Skenujte na cestách pomocou
modelu ES-60W. So zabudovanou
4s
batériou a bezdrôtovým pripojením
(15 str./min)
skenujte priamo do svojho
osobného cloudového úložiska
bez potreby káblov.

1 list

35 – 270 g/m2

300

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

áno

áno

Epson
ScanSmart

DS-70
Majte vždy všetko pod kontrolou
a vytvorte si kanceláriu kdekoľvek
5,5 s
pomocou ľahkých a kompaktných (11 str./min)
skenovacích riešení, ktoré sa
spoja s vaším softvérom.

1 list

35 – 270 g/m2

300

USB

nie

áno

ISIS1,
WIA, TWAIN

DS-80W
Nabite zabudovanú batériu
modelu DS-80W a zoberte
si kanceláriu so sebou.
Dokonalé riešenie na stretnutia
cez vzdialené pripojenie
a spracovanie výdavkov.

4s
(15 str./min)

1 list

35 – 270 g/m2

300

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

áno

áno

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-310
Skenujte širokú škálu dokumentov,
25 str./min/
nech ste kdekoľvek, pomocou
50 obr./min
najrýchlejšieho prenosného
firemného skenera na trhu.

20
listov

52 – 230 g/m2

500

USB

nie

áno

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-360W
Pomocou zabudovanej batérie
a bezdrôtového pripojenia
skenujte kdekoľvek vďaka
najrýchlejšiemu prenosnému
firemnému skeneru, ktorý možno
nabíjať na cestách cez USB.

20
listov

52 – 230 g/m2

500

USB/Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

áno

áno

ISIS1,
WIA,
TWAIN

25 str./min/
50 obr./min

Informácie o kompatibilite s najnovšou verziou operačného systému, softvéri
a ovládačoch nájdete na webe spoločnosti Epson.
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Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Ovládače

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.

