מגוון סורקים עסקיים ניידים מסדרת WorkForce

מלוא הפוטנציאל של סריקה
ניידת בא לידי ביטוי

תוכנה
חבילת התוכנה של  Epsonכוללת מבחר פתרונות קלים לשימוש לסריקת ,הפרדת
ושליחת מסמכים ברחבי העסק וליעדים אחרים.
התחברות
בעזרת האפליקציה  Epson Document Scanניתן להתחבר אוטומטית למכשירים
שבם פועל  .Wi-Fiלאחר תצוגה מקדימה של הנתונים הסרוקים אפשר לשלוח אותם
ישירות לאפליקציות במכשיר אישי או לשירותי אחסון בענן.
לכידה וסריקה
תוכנת  Document Capture Pro 2.0מאפשרת למשתמשים לסרוק ,לשמור ולשתף
מידע בקלות ברחבי העסק .תכונות מתקדמות דוגמת מתן שמות למסמכים ,הפרדה
וניתוב הופכת את תהליך הסריקה לקל ולהגיוני .ניתן לשמור ולשלוח קבצים בפורמטים
נפוצים דוגמת  TIFF ,JPEG ,PDFורבים אחרים.
שיפור וייעול
תוכנת  Document Capture Pro 2.0של  Epsonנועדה לעשות יותר מאשר רק לסרוק
ולשלוח מסמכים .היא כוללת כלים המייעלים ומשפרים את איכות המסמך המקורי,
ומבטיחים שמושגת איכות המסמכים הטובה ביותר לשימוש עתידי בנתונים.
סיבוב אוטומטי וביטול הטיה
זיהוי אוטומטי של גודל הנייר
שיפור טקסט
השמטת צבעים  /שיפור
הפרדה
תכונות מתקדמות ומובנות משמשות למיון אוטומטי ולהפרדת אצוות מסמכי נייר זו מזו
כדי להאיץ פרודוקטיביות ותהליכים אוטומטיים.
 OCRאזורי
ברקודים בחד-ממד ובדו-ממד
Patchcode
תבניות מוגדרות מראש

סורקים ניידים להפקת סריקות
איכותיות ,מכל מקום ובכל
מקום שבו עובדים
יצירת משרד נייד עם התמיכה של מובילה עולמית
בפתרונות סריקה .מגוון הסורקים העסקיים והניידים
של  Epsonנבנו תוך התמקדות בביצועים ומהווים פתרון
אידיאלי לעובדים הנמצאים בשטח ולסביבות עבודה
הנדרשות לזריזות.

דגמים מוצגים מימין לשמאל:
DS-360W ,DS-70 ,DS-80W

סקירת המגוון
קישור וחיבור
תכונות  Wi-Fiו Wi-Fi Direct -המובנות בדגמים DS-80W
ו DS-360W -מאפשרות לכידה וניתוב מסמכים ישירות מסמארטפונים
וממכשירי טבלט.
יכולת התאמה
הסורקים הניידים של  Epsonכוללים מבחר אפשרויות הפעלה .ניתן
לבחור מתוך חיבור רגיל לחשמל ,כבל  USBאו להשתמש בסוללה
המובנית בדגמים  WorkForce DS-80Wו .DS-360W -יכולות אלה
מאפשרות חווית סריקה נטולת כבלים ומאמץ.

קל משקל
סורקים דוגמת  WorkForce DS-70ו DS-80W -מציגים כמה
מהדגמים קלי המשקל ביותר מסוגם ,וניתן לשאת אותם בקלות בתיק.
מהירות
מגוון הסורקים הניידים מסדרת  WorkForceעם מהירות של  25דפים
לדקה מאפשר סריקה מהירה וקלה בכל מקום.
רב-תכליתיות
סריקת מדיה דקיקה של  35ג'/מ"ר ועד  270ג'/מ"ר .בנוסף ,אפשר
לסרוק גם אצוות מסמכים קטנות של  20דפים הודות למזין מסמכים
אוטומטי בדגמים  WorkForce DS-310ו.DS-360W -

עבודה ניידת של ממש
פתרונות סריקה עם  Wi-Fi Directבמועד הנוח לך.
מאפשרים לעובדים קישור ישיר של מכשירים ניידים
באמצעות אפליקציות.
דגמים מתאימים...
DS-360W ,DS-80W
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ייעול משרדי קבלת קהל
סורקים אידיאליים למקומות שבהם מקום הוא שיקול עיקרי ועיבוד מסמכים יעיל הוא תנאי בל
יעבור .הסורקים של  Epsonמתאימים במיוחד ללכידת טפסים ,קבלות וכרטסי ביקור כדי
לקבל שמירת רשומות יעילה.
דגמים מתאימים...
DS-310 ,DS-70
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יצירת משרד ביתי יעיל
באמצעות תוכנת  ScanSmartהעדכנית של  ,Epsonסריקת ,עריכת
ושמירת מסמכים בשלושה שלבים פשוטים מעולם לא הייתה קלה יותר.
דגמים מתאימים...
ES-60W ,ES-50
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מתן אפשרויות לעובדים ניידים
פתרונות הסריקה הניידת של  Epsonמאפשרים לסרוק כל מה
שנדרש כנמצאים בנסיעות .ניתן לשאת בקלות את המכשירים
קלי המשקל והקומפקטיים כאשר כל הדגמים מספקים תוצאות
ומהירות ומדויקות.
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סריקת מסמכים קלה לפורמט  PDFהניתן
לחיפוש באמצעות הסורק הקטן ביותר וקל
המשקל ביותר של  Epsonהמגיע יחד עם
תוכנה פשוטה לשימוש.
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ES-60W
הדגם  ES-60Wאידיאלי לסריקה
בנסיעות .הוא כולל סוללה מובנית
וקישוריות אלחוטית ,ומאפשר סריקה
ישירות לשירותי ענן פרטי ללא צורך
בכבלים.
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DS-70
אין בעיה להתארגן ולהפוך כל מקום
למשרד באמצעות פתרון סריקה קל משקל
וקומפקטי המתחבר לתוכנה שלך.
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DS-80W
כשסוללה המובנית של הדגם DS-80W
טעונה ,המשרד הולך יחד איתך .פתרון
מושלם לפגישות ולישיבות עם לקוחות
ולטיפול בהחזרי הוצאות.
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עסקי
DS-310
סורק עסקי נייד המהיר ביותר בשוק,
שמאפשר לסרוק מגוון רחב של מסמכים
בכל מקום שבו נמצאים.

25ppm/
50ipm

20
sheets

52-230gsm

DS-360W
הסוללה המובנית והקישוריות האלחוטית
של הסורק העסקי הנייד והמהיר ביותר
בשוק מאפשרות לסרוק בכל מקום ולטעון
את הסוללה דרך .USB

25ppm/
50ipm

20
sheets

52-230gsm

1פרטים עבור דרייברים ,תוכנות ותאימות לגרסאות עדכניות של מערכות הפעלה ,ניתן למצוא באתר של .Epson
 Wi-Fiהוא סימן מסחרי רשום של ®.Wi-Fi Alliance
לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
תמיכה:
רחוב הבונים 2
leveloneil@epson.eu
רמת גן 52522
מספר טלפון “קו חם”03-3761335 :
www.epson.co.il
סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
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