Řada mobilních kancelářských skenerů WorkForce

Využijte mobilní
skenování naplno

Software
Softwarový balík společnosti Epson představuje řadu snadno použitelných
řešení pro skenování, separaci a zasílání dokumentů ve vaší firmě i mimo ni.
Připojení
Aplikace Epson Document Scan se automaticky připojí k zařízením
s podporou Wi-Fi. Můžete si prohlédnout náhled naskenovaných dat a zaslat
je přímo do aplikací na osobním zařízení nebo do cloudových úložišť.
Snímání
Document Capture Pro 2.0 umožňuje jednoduše skenovat, ukládat a sdílet
informace ve firmě. Nabízí pokročilé funkce pro pojmenování, separaci
a směrování dokumentů, a rovněž snadné skenování. Soubory lze ukládat
a odesílat v běžných formátech jako PDF, jpeg, tiff a dalších.
Vylepšení
Software společnosti Epson Document Capture Pro 2.0 dokáže více než
jen naskenovat a odeslat dokument. Obsahuje nástroje pro vylepšení
originálních dokumentů, které zajistí dosažení té nejvyšší kvality pro budoucí
použití.
Automatické otočení a narovnání obrazu
Automatické zjištění velikosti papíru
Vylepšení kvality textu
Vylepšení/odstranění barev
Separace
Použijte pokročilé vestavěné funkce DCP pro automatické řazení
a separaci velkého množství papírových dokumentů, které vám
pomohou zvýšit produktivitu a zautomatizovat procesy.
Zónové rozpoznávání OCR
1D a 2D čárové kódy
Patch kód
Předem definovaná šablona

Vysoce kvalitní skenování
kdekoli s mobilními
skenery Epson
Vytvořte si mobilní kancelář s podporou
světové jedničky v oblasti řešení pro
skenování. Řada mobilních firemních
skenerů Epson vytvořených pro nejvyšší
výkon je ideálním řešením pro pracovníky
v terénu a pružná pracovní prostředí.

Na obrázku jsou zleva doprava modely: DS-80W,
DS-70, DS-360W

Přehled modelové řady
Nízká hmotnost
Skenery jako WorkForce DS-70 a DS-80W patří mezi nejlehčí
ve své třídě a lze je snadno přenášet v brašně nebo pouzdru.
Rychlost
Řada mobilních skenerů WorkForce umožňuje kdekoli
snadno a rychle skenovat rychlostí až 25 stran za minutu.
Všestrannost
Skenujte skenovat média o tloušťce až 35–270 g/m². Modely
WorkForce DS-310 a DS-360W umožňují také skenovat
více dokumentů najednou díky užitečnému automatickému
podavači dokumentů s kapacitou 20 stran.

Připojení
S modely DS-80W a DS-360W můžete díky vestavěným
funkcím Wi-Fi a Wi-Fi Direct skenovat a zasílat dokumenty
přímo ze smartphonů a tabletů.
Přizpůsobitelnost
Mobilní skenery Epson disponují řadou zdrojů napájení.
U modelů WorkForce DS-80W a DS-360W si můžete vybrat
tradiční zástrčku, USB kabel, nebo využít vestavěné baterie
Li-ion. Díky tomu lze skenovat naprosto bez omezení a bez
námahy.

Skutečně mobilní pracoviště
Pohodlné skenovaní díky řešení pro skenování
s rozhraním Wi-Fi Direct. Zaměstnanci si mohou
přímo připojit mobilní zařízení prostřednictvím
softwarových aplikací.
Vhodné modely...
DS-80W, DS-360W
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Efektivnější práce na recepci
Ideální pro recepce, kde je nedostatek prostoru a efektivní zpracování
dokumentů je nutnost. Skenery Epson dokážou naskenovat formuláře,
účtenky a vizitky a zefektivnit tak vedení záznamů.
Vhodné modely...
DS-70, DS-310
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Vytvořte si efektivní domácí kancelář
S nejnovějším softwarem Epson ScanSmart můžete skenovat,
upravovat a ukládat dokumenty ve třech snadných krocích.
Vhodné modely...
ES-50, ES-60W
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Nabídněte pracovníkům v terénu nové možnosti
Řešení pro mobilní skenování Epson vám umožní
skenovat na cestách, kdykoli to bude zapotřebí.
Kompaktní a lehká zařízení lze snadno přenášet
a všechny modely jsou optimalizovány tak, aby
přinášely rychlé a věrné výsledky.

Objevte řadu
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Rozhraní

Baterie

Kompatibilní s počítači
Mac a PC

Ovladače

ES-50
S nejmenším a nejlehčím mobilním
skenerem Epson dodávaným
s jednoduchým softwarem snadno
naskenujete dokumenty do
prohledávatelného souboru PDF.
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ES-60W
Se zařízením ES-60W můžete
snadno skenovat v terénu. Díky
vestavěné baterii a bezdrátovému
připojení můžete skenovat přímo
do cloudových služeb bez nutnosti
drátového připojení.
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DS-70
Lehký a kompaktní skener, který
se připojí k vašemu softwaru,
vám umožní mít ve všem přehled
a vytvořit si pracovní prostředí
kdekoli.

5,5 s
(11 str./min)

1 list

35–270 g/m²

300

USB

Ne

Ano

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-80W
Nabijte vestavěnou baterii v zařízení
4s
DS-80W a vezměte si kancelář
(15 str./min)
s sebou. Ideální řešení pro schůzky
se zákazníky a vyúčtování výdajů.
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DS-360W
Nejrychlejší přenosný firemní skener
25 str./
s vestavěnou baterií a bezdrátovým
min nebo
připojením umožňuje skenovat
50 obr./min
kdekoli a navíc ho lze nabít na
cestách prostřednictvím USB.
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DS-310
Tento nejrychlejší přenosný
firemní skener na trhu vám umožní
skenovat širokou škálu dokumentů,
ať jste kdekoli.

Informace o ovladačích, softwaru a kompatibilitě s nejnovější verzí operačního
systému naleznete na webových stránkách společnosti Epson.
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Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

