سلسلة الماسحات الضوئية لألعمال من إبسون

إدارة المستندات
أصبحت سهلة

أدخل منتجات إبسون
في أعمالك
تحول المعلومات المادية إلى محتوى رقمي آمن يسهل
تمثل الماسحات الضوئية جز ًءا أساس ًيا من أي شركة؛ فهي األجهزة التي ِّ
طورت إبسون السلسلة األكثر شموالً من الماسحات الضوئية في السوق لتلبية االحتياجات المتغ َّيرة بين
التعامل معه .ولقد َّ
القطاعات ،بما يسمح بالتقاط الصور والمستندات عالية الجودة بأكبر قدر ممكن من السهولة والسرعة.
يمكنك التقاط المعلومات الممسوحة ضوئيًا وتحويلها وتوزيعها بسهولة في مؤسستك .ويمكنك أيضًا االستفادة من الميزات المتقدمة
لتصوير المستندات والتي تسمح بدمج سلس للصور عالية الجودة من األنظمة البسيطة لتصنيف المستندات وأرشفتها إلى الخدمات
السحابية وحلول إدارة المحتوى في المؤسسات.
نوفر لك ماسحة ضوئية تتالءم مع احتياجاتك ،بفضل ُ
بشكل كبير من الخطوات المطلوبة اللتقاط المستندات
الطرز التي تقلل
ٍ
وتخزينها في الوقت الذي تدعم فيه مجموعة كبيرة من التطبيقات في العديد من القطاعات وبيئات العمل.

حلول االلتقاط البسيطة
تعتبر عملية المسح الضوئي البسيطة من إبسون مثالية للمؤسسات التي لديها متطلبات مسح ضوئي بصفة منتظمة ،كما أنها تساعدك
على توفير الوقت والعمل بكفاءة أكبر بأي حجم يناسبك.
سواء كنت ُتجري مسحً ا ضوئيًا لصور صغيرة ،مثل الطوابع ،أو صور كبيرة مثل مخططات  ،A0فإنه يسهل التقاط كل الجوانب
بدقة عالية واستنساخها بأي مقياس تقريبًا.

مسح ضوئي للمستندات بسهولة

مسح ضوئي لمجلد محلي
أو محرك مشاركة على الشبكة

مسح ضوئي إلى البريد اإللكتروني

مسح ضوئي إلى تطبيقات
Microsoft Office

مسح ضوئي إلى الشبكة السحابية

الجوال
مسح ضوئي إلى أجهزة ّ

تقنية تقدم يد العون
تم ّكنك الماسحات الضوئية من إبسون من تلبية جميع احتياجاتك من المسح الضوئي عن طريق تقديم
محتوى رقمي مؤثر:

جودة عالية
التقاط الصور بكثافة ضوئية تصل
إلى DMax 4.0

مستندات منفصلة
فرز المستندات بسهولة ،باستخدام ميزات فصل
المستندات تلقائيًا

إزالة لالنحراف
إنتاج صور أكثر استقامة؛ بما يجعلها
سهلة القراءة

محول
مسح ضوئي َّ
تحويل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى نصوص
رقمية ،وذلك بفضل التقنية المتضمنة للتعرّ ف
الضوئي على األحرف والتي تنشئ ملفات
يمكنك البحث فيها

تدوير تلقائي
تقليل وقت التجهيز بفضل ميزة
التدوير التلقائي

محسن
نص
َّ
جعل النص الممسوح ضوئيًا أكثر وضوحً ا
وأسهل في القراءة

االلتقاط المتقدم من إبسون
بالنسبة للمتطلبات الكثيرة من المسح الضوئي والبيئات عالية
اإلنتاجية ،تعمل عملية المسح الضوئي المكوّ نة من خطوتين على
ثوان معدودة ،بفضل المعايير المتقدمة
التقاط وفرز المستندات في
ٍ
المحدّدة سل ًفا التي وضعتها .وتسمح برامج تشغيل TWAIN
و ISISو WIAالمرفقة أو المكوّ نات البرمجية اإلضافية بسهولة
الدمج في أنظمة إدارة المستندات والخدمات السحابية التي تفضلها:

االلتقاط المتقدم من إبسون

دمج سير العمل

يحتوي على رموز شريطية
لفرز المستندات وتسميتها

التعرف الضوئي على األحرف للنطاقات
ّ
ألغراض تسمية المستندات

حلولنا للمسح الضوئي

الماسحات الضوئية للورق مقاس A4

الماسحات الضوئية للورق مقاس A3

الشيكات المصرفية

WorkForce DS-520
دمج سهل باستخدام برنامج اإلدارة
Document Capture Pro

WorkForce DS-50000
التقاط مستندات فردية بحجم  A3وتحويلها

TM-S1000
معالجة للمستندات حسب التنسيق ،بما في ذلك الشيكات
والكوبونات ،مع دعم جيبين لإلخراج

WorkForce DS-560
اتصال باستخدام  Wi-Fiو Wi-Fi Direct™للتمتع
بإمكانية وصول السلكية مرنة
WorkForce DS-860
معالجة أسرع لعمليات المسح الضوئي بفضلضغط
 JPEGالقائم على األجهزة
WorkForce DS-6500
مسح ضوئي بمعدل يصل إلى  25صفحة في الدقيقة
باستخدام وحدةالتغذية التلقائية بالمستندات بسعة عالية
تبلغ  100صفحة
WorkForce DS-7500
مسح ضوئي بمعدل يصل إلى  40صفحة في الدقيقة
باستخدام وحدةالتغذية التلقائية بالمستندات بسعة عالية
تبلغ  100صفحة
Perfection V850 Pro
مسح ضوئي للشرائح واألفالم والتنسيقات المتوسطة
والمطبوعات بدقة متناهية

WorkForce DS-60000
التقاط بمعدل يصل إلى  40صفحة في الدقيقة
WorkForce DS-70000
مسح التقارير والمستندات الكبيرة األخرى ضوئيًا
باستخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات بسعة
 200صفحة للورق A3
WorkForce Pro WF-8590
طباعة ومسح ضوئي باستخدام هذا الحل المثالي
للشركات الصغيرة والمتوسطة
Expression 11000XL
تحكم مطلق باستخدام األوضاع التلقائية واالحترافية

TM-S2000
مسح ضوئي وطباعة باستخدام جهاز ثنائي الوظائف
يسع  100ورقة
TM-S9000MJ
طباعة ومسح ضوئي وتظهير مع منطقة طباعة كبيرة
ج ًدا تبلغ  16سطرً ا

الدقة العالية

التنسيقات العريضة

األجهزة المتنقلة

Expression 11000XL Pro
التقاط بمستوى دقة  2400x  4800نقطة في البوصة

SureColor SC-T5200 MFP
رقمنة للمخططات المرسومة باليد والصور باستخدام
ماسحة ضوئية مقاس  36بوصة

WorkForce DS-30
إجراء مسح ضوئي سريع وقوي وعالي الجودة من
جهاز يزن  325جم فقط

Perfection V850 Pro
التقاط للنطاق اللوني وتدرج ألوان الصورة األصلية
لتحقيق مضاهاة دقيقة

WorkForce WF-100W
توصيل وطباعة باستخدام شاشة العرض البلورية
( )LCDو ،Wi-Fiدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر

حلول الحكومة
العصرية
على مستوى القطاع الحكومي ،تؤدي النماذج والطلبات إلى الشروع في عمليات بالغة األهمية ،بدءًا بالرعاية االجتماعية
وانتها ًء بتطوير المباني .وتسمح ُ
طرزنا من الماسحات الضوئية للمستندات لموظفي كل قسم باستيعاب المستندات واسعة
النطاق التي يتلقونها يوميًا؛ بما ييسّر مستوى عصريًا وآم ًنا وفعاالً من الخدمة العامة.
تبسيط عملية حفظ السجالت
بشكل مباشر
تعتبر ماسحاتنا الضوئية مثالية للبيئات التي تتعامل مع العمالء
ٍ
والتي لديها متطلبات الكفاءة العالية ،وقد تم تصميمها اللتقاط المستندات والنماذج
والتعرّ ف العام ألغراض تبسيط حفظ السجالت ،وكذلك دعم الوصول اآلمن عن
بُعد من األجهزة الذكية:

ﻣ

ﻛﺗ

با

ﻟﺧ

طو

طا

ﻷﻣ

ﺎﻣ

ﯾﺔ

ﻣ

ﻛﺗ

ب

اﻟ

د
ﻋم

اﻟ

ﻣر
ﻛز

ي

WorkForce DS-560−
WorkForce DS-7500N−
WorkForce Pro WF-6590DWF−

تلبية متطلبات التخطيط وإدارة المباني وغير ذلك
تلبي ُ
طرزنا من الماسحات الضوئية للرسومات مقاس  A0و A3الطلب
على عمليات المسح الضوئي عالية الدقة للتنسيقات الكبيرة والتي تتطلبها
أقسام التخطيط ،ومراقبة البناء ،والخدمات االنتخابية ،وغير ذلك:
SureColor SC-T5200 MFP−
WorkForce DS-50000−
WorkForce DS-520−

المسح الضوئي للتقارير الميدانية ومشاركتها
أثناء التنقل

الفعال للمستندات الكبيرة
تمكين التخزين ّ
تسهِّل إمكانات المسح الضوئي الكبيرة إدارة الحاالت ،كما تقلل من القوى
العاملة الالزمة لمعالجة المستندات الكبيرة ،ألغراض التخزين الرقمي
المبسّط للتقارير والمطالبات األكثر شموالً:

يمكنك العمل بكفاءة من أي مكان باستخدام حلول المسح الضوئي
المتنقلة من إبسون ،والتي تم تحسينها لتحقيق نتائج سريعة ودقيقة
من جهاز صغير الحجم وخفيف الوزن ألغراض سهولة المسح
الضوئي والمشاركة للتقارير الميدانية والمستندات بالغة األهمية:

WorkForce DS-860−
WorkForce DS-70000−

ﻣ

ﻛﺗ
WorkForce DS-860N−
WorkForce DS-60000N−

اﻟ

ب
يمكنك تبسيط الفواتير ومعامالت الدفع في قسم الشؤون المالية ،مع ضمان االحتفاظ
بسجالت موظفين محدَّثة ،بفضل ميزات المسح الضوئي اآلمن عبر الشبكة ومعالجة
الوصول بلمسة واحدة والتي يتم توفيرها لمستخدمين متعددين:

ﻣو

اﻟ
ضمان عمليات سلسة لقسم الشؤون المالية

ظﻔ

دﻋ

ون

اﻟ

ما

ﻣﺗ

ﻟﻌ

ﻧﻘﻠ

ﻣو

ون

ﻣﻲ

WorkForce DS-30−
WorkForce WF-100W−

حلول الخدمات المالية التي تر ّكز
على العمالء
يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في معالجة المستندات ،وذلك باستخدام الماسحات الضوئية من إبسون للخدمات المالية والتأمين،
بدءًا بمعالجة طلبات العمالء الجديدة وانتها ًء بإضافة السجالت إلى مطالبة حالية ،وكل ذلك بما يتماشى مع عمليات سير العمل
لديك وااللتزامات القانونية المفروضة عليك.
معالجة المعامالت اليومية بكل سهولة
يمكنك معالجة المعامالت اليومية ،مثل الشيكات وطلبات الحسابات المصرفية ،وإدارتها رقميًا
ومصادقتها بسرعة .وتسمح هذه الحلول الفعّالة وصغيرة الحجم والمتصلة بالشبكة بإرسال
بشكل مباشر وآمن إلى أقسام المكتب الرئيسي لمعالجتها:
المستندات
ٍ

اﻟ

ﻔر

ع/ا

ﻟو

ﺳ

ﯾط

ﻏر

ﻓﺔ

ر

ﺳﺎ
ﺋل

اﻟﺑ
رﯾ

دا

ﻟر
ﻗﻣ
ﯾﺔ

WorkForce DS-520N−
WorkForce DS-6500N−
TM-S2000J−

تنظيم الملفات والمستندات تلقائ ًيا
يمكنك إدارة ومعالجة وتوجيه المستندات والمراسالت الداخلية والمتعلقة
بالعمالء بكفاءة ،باستخدام حلول المسح الضوئي التي يمكن تهيئتها لتسمية
بشكل تلقائي:
الملفات الواردة وتنظيمها
ٍ

ﻣ

ﻛﺗ

ب

اﻟد

ﻋم

WorkForce DS-860−
WorkForce DS-70000−

فصل المستندات الكبيرة وإدارتها
يمكنك إدارة الفواتير والتقارير الموسّعة وأرشفتها رقميًا .كما يمكنك إجراء
فصل رقمي بين كومة كبيرة من المستندات بسهولة أكبر باستخدام حلولنا
المبتكرة لفصل المستندات:
WorkForce DS-860−
WorkForce Pro WF-8590−

الفعالة
حلول الرعاية الصحية ّ
يمكنك تحقيق الدقة المتناهية في قطاع الرعاية الصحية ،بفضل مجموعة متنوعة من الماسحات الضوئية المصمّمة اللتقاط صور
األشعة السينية واألفالم ورقمنتها ،إلى جانب المستندات التقليدية كبيرة الحجم ،ألغراض تبسيط رعاية المرضى.

بشكل سريع وآمن
معالجة المستندات
ٍ
يمكنك إجراء المسح الضوئي مباشر ًة إلى مناطق العمل التعاونية المؤمنة أو الخدمات السحابية
بلمسة زر واحدة ،وذلك لصالح العمليات الجراحية التي يجريها األطباء ،أو مكاتب االستقبال
المزدحمة ،أو األماكن التي تكتسب فيها المساحة قيمة قصوى وتكون فيها معالجة المستندات
بكفاءة أمرً ا ال بد منه:

اﻟﺗ

ﻌﺎ

ﻣل

ﻣﻊ

اﻟ

ﻌﻣ

ﻼء

WorkForce DS-520N−
WorkForce DS-6500N−

ضمان تسجيل كل التفاصيل
يمكنك إعادة إنتاج مستندات الرعاية الصحية بالغة األهمية بتفاصيل استثنائية،
بما في ذلك أفالم النيجاتيف والصور الفوتوغرافية وصور األشعة السينية:
Epson Perfection V850−
Expression 11000XL Pro−

رقمنة المستندات الطبية بكفاءة
يمكنك رقمنة بعض السجالت الورقية األكثر تعقي ًدا؛ وهي المستندات الطبية.
وتوفر أجهزة إنتاج  A3عالية السرعة من إبسون المرونة الالزمة إلجراء
مسح ضوئي لكل مستند في الملف ،مباشر ًة إلى مناطق العمل التعاونية
بلمسة زر واحدة:
WorkForce DS-70000N−
WorkForce DS-860N−

ا
ﺣﻔ
ﻟﻣ
/اﻟ
ت
ظﺎ
و
طﺑ
اﻟ
ت
ﺟﻼ
ﺳ
ﯾﺔ

ﻗ

ﺳ

ما

ﻟﻣ

ﺳﺗ

ﺷ
ﻔﻰ

تمكين إجراءات سلسة للتعامل مع المرضى
يمكنك إجراء المسح الضوئي وتقديم العروض والطباعة بين
األجهزة بكل سهولة .ويمكنك أيضًا تبسيط عملياتك باستخدام
منتجات موحّ دة تتعاون مع بعضها البعض لتمكين إجراءات
سلسة للتعامل مع المرضى في جميع األقسام.

تعزيز رعاية المرضى بكل سهولة
يمكنك زيادة الكفاءة إلى أقصى حد في بيئات األقسام ذات المتطلبات الكثيرة واألحجام
الكبيرة .ويمكنك أيضًا إجراء مسح ضوئي لنتائج االختبارات والبحوث المختبرية
وحفظها وتأمينها ،والتقليل من حاالت التأخير للمرضى ورعايتهم:
WorkForce DS-860−

حلول الشؤون
القانونية الدقيقة
يمكنك إدارة المستندات القانونية بكل سهولة ،بدءًا بالتقاط التفاصيل الدقيقة للمستندات والصور المهمة للقضايا
بشكل آمن في صيغ رقمية محمية بكلمة مرور.
بدقة متناهية ،وانتها ًء بتخزين األدلة
ٍ

االحتفاظ بسجالت دقيقة في جميع األوقات
يمكنك بكل سهولة وسرعة الحفاظ على دقة السجالت الرقمية واكتمالها
باستخدام ماسحة ضوئية مصمّمة إلجراء عمليات المسح الضوئي
المجمّعة وكبيرة الحجم؛ وهي تعتبر مثالية للظروف عالية السرعة
وكثيرة المتطلبات لبدء إجراءات القضايا:

اﻟ

ﻣﺣ

ﻔو

ظﺎ

ت

WorkForce DS-60000−
WorkForce DS-70000−

اﻻ
ﺳﺗ
ﺎل
ﻘﺑ

بشكل آمن
مسح البيانات الحساسة ضوئ ًيا
ٍ

إنشاء سير عمل سلس

يمكنك التقاط كل تفاصيل الصور والمستندات ذات التنسيقات الكبيرة،
وحتى بصمات األصابع بدقة منقطعة النظير وإنتاجية عالية .وبعد ذلك،
يمكنك حفظها مباشر ًة في صورة ملفات  PDFآمنة ومحمية بكلمة مرور:

يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستنداتك القانونية ومشاركتها وطباعتها
في عملية مبسّطة واحدة ،وذلك باستخدام منتجات موحّ دة تتواصل
مع بعضها البعض لتمكين سير عمل سلس من البداية إلى النهاية.

ا

ﻟﻣ

ﻛﺎﺗ

ب

Perfection V850 Pro−
SureColor SC-T5200 MFP−

التقاط المعلومات في أي بيئة
بشكل سريع وفوري ،وحفظها في خادم رقمي أو جهاز
يمكنك التقاط معلومات إضافية
ٍ
تخزين عن بُعد ،باستخدام حلول صغيرة الحجم ومثالية للبيئات التي تتعامل مع العمالء
بشكل مباشر:
ٍ
WorkForce DS-520−

حلول األعمال
المتنقلة الرشيقة

تعني حلول التشغيل عن بُعد واإلمكانات كبيرة الحجم ُ
لطرزنا من الماسحات الضوئية المكتبية أن الشركات  -التي تضم
ّ
موظفين متنقلين  -يمكنها أن تحمي المعلومات السرية وتخزنها بسهولة في كل مرحلة.

تعزيز الموظفين المتنقلين
وبشكل مستقل في
يمكنك تزويد الموظفين باألدوات التي يحتاجونها للعمل بكفاءة
ٍ
ثقافة "أحضر جهازك الشخصي إلى مكان العمل" من خالل البرامج والتطبيقات
واألجهزة المستجيبة:

ﻣ

ﺳﺎ

ﺣﺔ

اﻟ
ﻌﻣ

لا

ﻟﻣ

ﺷﺗ

ر
ﻛﺔ

WorkForce DS-560−

بشكل آمن
العمل عن ُبعد،
ٍ
يمكنك أن تضمن الحفاظ على أمان بياناتك ،حتى عندما يعمل الموظفون عن بُعد؛
ويعتبر هذا حالً مثاليًا للحكومة .وتعني قابلية التنقل التي تمتاز بها ُ
طرزنا من
بشكل سري ،أينما يتم
الماسحات الضوئية أنه يمكن استالم المستندات وتخزينها
ٍ
تنفيذ العمل:

اﻟ

ﻣ
وظ

ﻔ
ون
اﻟ

ﻣﺗ

ﻧﻘﻠ

ون

WorkForce DS-30−
WorkForce WF-100W−

مسح معلومات العمالء ضوئ ًيا وحفظها على الفور
يمكنك الحيلولة دون تلف أو ضياع إيصاالت التسليم المهمة من خالل
إمكانية المسح الضوئي للمستندات وحفظها في لحظة التسليم عبر جهاز
متنقل صغير الحجم وخفيف الوزن:
WorkForce DS-30−
WorkForce WF-100W−
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للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها .المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

