Epsons scannersortiment til virksomheder

DOKUMENTSTYRING
PÅ DEN NEMME MÅDE

FORESTIL DIG EPSON
I DIN VIRKSOMHED
Scannere er en vigtig del af enhver virksomhed. De gør, at fysiske informationer
bliver til håndterbart, sikkert digitalt indhold. Epson har udviklet markedets mest
omfattende udvalg af scannere for at imødekomme skiftende behov i de forskellige
sektorer med mulighed for så nemt og hurtigt som muligt at registrere billeder
og dokumenter i høj kvalitet.
Registrer, konverter og distribuer nemt scannede informationer i din virksomhed.
Drag fordel af avancerede billedbehandlingsfunktioner, der gør det muligt problemfrit
at integrere billeder i høj kvalitet fra dokumenter i et arkiveringssystem til Cloud-tjenester
og virksomhedsløsninger for indholdsstyring.
Med modeller, der i væsentlig grad reducerer de trin, som er nødvendige for at registrere
og gemme dokumenter og som understøtter en lang række programmer på tværs af
sektorer og forretningsmiljøer, tilbyder vi en scanner, der opfylder dine behov.

ENKLE REGISTRERINGSLØSNINGER
Epsons enkle scanningsproces, der er velegnet til virksomheder med behov for
regelmæssig scanning, hjælper dig med at spare tid og til at arbejde mere effektivt
i alle de størrelsesformater, du ønsker.
Hvad enten du scanner billeder på størrelse med et frimærke eller så store som
A0 Blueprint, er det nemt at registrere alle aspekter i høj opløsning og gengive
dem i næsten alle formater.

Scan nemt dokumenter

Scan til lokal mappe eller fælles
netværksdrev

Scan til e-mail

Scan til Microsoft
Office-programmer

Scan til Cloud

Scan til mobil

TEKNOLOGI, DER HJÆLPER
Epson scannere gør det muligt for dig at opfylde alle dine behov for
scanning takket være effektivt digitalt indhold:

Høj kvalitet
Registrer billeder op til 4,0 Dmax

Separerede dokumenter
Sorter dokumenter nemt med
funktionerne for automatisk
dokumentseparation

De-skewed
Frembring mere lige billeder,
så de bliver letlæselige

Konverterede scanninger
Konverter scanninger til digital tekst
takket være indbygget OCR, der
opretter filer, du kan søge efter

Automatisk roteret
Reducer forberedelsestider
med automatisk rotation

Forbedret tekst
Gør din scannede tekst skarpere
og lettere at læse

EPSONS AVANCEREDE REGISTRERING
Til krævende scanningsopgaver og miljøer med
et stort scanningsbehov registrerer og sorterer
Epsons totrinsproces dokumenter i løbet af
sekunder takket være avancerede, foruddefinerede
parametre, som du selv indstiller. De medfølgende
TWAIN-, ISIS- og WIA-drivere eller ekstra
software-plugins giver mulighed for problemfri
integration i dine foretrukne DMS- og Cloudtjenester:

Epsons avancerede registrering

Arbejdsgangintegration

Inkluder stregkoder for
sortering og navngivning
af dokumenter

Zonebaseret OCR til
dokumentnavngivning

VORES
SCANNINGSLØSNINGER

A4-SCANNERE

A3-SCANNERE

CHECK

WorkForce DS-520
Integrer i brugervenlig Document
Capture Pro-administrationssoftware

WorkForce DS-50000
Registrer og konverter individuelle
A3-dokumenter

WorkForce DS-560
Tilslut via Wi-Fi og Wi-Fi Direct™
og få fleksibel trådløs adgang

WorkForce DS-60000
Registrer op til 40 sider pr. minut

TM-S1000
Behandl dokumenter efter format,
herunder check og kuponer, med
to holdere

WorkForce DS-860
Behandl scanninger hurtigere med
JPEG-hardwarekomprimering

WorkForce DS-70000
Scan rapporter og andre store
dokumenter med den automatiske
arkføder til 200 A3-ark

WorkForce DS-6500
Scan op til 25 sider pr. minut
med automatisk højkapacitetsdokumentføder til 100 ark

WorkForce Pro WF-8590
Udskriv og scan med denne
løsning, der er velegnet til mindre
og mellemstore virksomheder

WorkForce DS-7500
Scan op til 40 sider pr. minut
med automatisk højkapacitetsdokumentføder til 100 ark

Expression 11000XL
Få absolut kontrol med automatiske,
professionelle metoder

Perfection V850 Pro
Scan dias, film i mellemstort format
og udskrifter med absolut nøjagtighed

TM-S2000
Scan og udskriv med 2-i-1 til 100 ark
TM-S9000MJ
Udskriv, scan og endosser med
ekstra stort udskrivningsområde
på 16 linjer

HØJ OPLØSNING

BREDT FORMAT

MOBIL

Expression 11000XL Pro
Registrer med præcision
i 2400 x 4800 opløsning

SureColor SC-T5200 MFP
Digitaliser håndtegninger og
billeder med en 36" scanner

WorkForce DS-30
Få hurtig, effektiv scanning
i høj kvalitet fra en enhed,
der kun vejer 325 g

Perfection V850 Pro
Registrer toneområde og
overgange på originale billeder
og få præcis gengivelse

WorkForce WF-100W
Tilslut og udskriv ved hjælp
af LCD-skærm og Wi-Fi uden
behov for en pc

MODERNE LØSNINGER TIL
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
Overalt i den offentlige administration er formularer og ansøgninger begyndelsen på vigtige processer,
lige fra det sociale område til anlægsarbejder og byplanlægning. Vores dokumentscannere giver de
enkelte afdelinger mulighed for at modtage de mange forskellige dokumenter, som kommer hver dag,
så der sikres et moderne, sikkert og effektivt offentligt serviceniveau.
STRØMLIN DIN JOURNALOPTAGELSE
Vores scannere, der er velegnede til miljøer med kundekontakt,
hvor der kræves høj effektivitet, er udviklet til at registrere
dokumenter, formularer og offentlig identifikation med henblik
på strømlinet journaloptagelse, og de understøtter desuden
sikker fjernadgang fra smarte enheder:
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−− WorkForce DS-560
−− WorkForce DS-7500N
−− WorkForce Pro WF-6590DWF
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OPFYLD KRAV FRA PLANLÆGNING,
BYGGETILSYN M.M.
Vores grafiske A0- og A3-scannere opfylder behovet for
scanninger i stort format og høj opløsning fra planlægningsog byggetilsynsmyndigheder, valgtjenester m.m.:
−− SureColor SC-T5200 MFP
−− WorkForce DS-50000
−− WorkForce DS-520

GIV MULIGHED FOR EFFEKTIV
LAGRING AF STORE DOKUMENTER

SCAN OG DEL FELTRAPPORTER,
NÅR DU ER PÅ FARTEN

Stor scanningskapacitet gør det lettere at
behandle sager og reducerer behovet for
arbejdskraft til behandling af store dokumenter,
så der fås strømlinet digital lagring af selv de
allerstørste rapporter og anmodninger:

Arbejd effektivt overalt med Epsons
mobile scanningsløsninger, de er optimerede til
hurtige, nøjagtige resultater fra en kompakt,
letvægtsenhed for at opnå nem scanning og
deling af feltrapporter og vigtig dokumentation:

−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000

−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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SØRG FOR, AT ØKONOMIAFDELINGEN
FUNGERER GLIDENDE
Strømlin økonomiafdelingens fakturaer og
betalingstransaktioner og sørg for, at personalefortegnelser
er opdaterede med sikker netværksscanning og sagsadgang
med et enkelt tryk til fordel for mange forskellige brugere:
−− WorkForce DS-860N
−− WorkForce DS-60000N

KUNDEFOKUSEREDE LØSNINGER
TIL FINANSIELLE SERVICEYDELSER
Reducer tid brugt på behandling af dokumenter med Epsons scannere til finansielle
serviceydelser og forsikring lige fra behandlingen af nye kundeanmodninger til tilføjelse
af nye dokumenter til en eksisterende anmodning, alt sammen i tråd med dine nuværende
arbejdsgangprocesser og juridiske forpligtelser.
BEHANDL NEMT HVERDAGENS TRANSAKTIONER
Foretag hurtig behandling, digital administration og validering
af de daglige transaktioner såsom check og kontoanmodninger.
Disse kompakte, effektive netværksløsninger gør det muligt sikkert
at sende dokumenter direkte til de forskellige afdelingers hovedkontor
til videre behandling:

M

−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
−− TM-S2000J
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ORGANISER FILER OG DOKUMENTER
AUTOMATISK
Administrer, behandl og fordel kommunikationer og
dokumenter, såvel interne som fra kunder, effektivt
med scanningsløsninger, der kan konfigureres til
automatisk at navngive og organisere indgående filer:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000
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SEPARER OG ADMINISTRER STØRRE
DOKUMENTER
Foretag digital administration og arkivering af omfangsrige
rapporter og lange fakturaer. Foretag digital separation
af store bunker dokumenter lettere med vores innovative
dokumentseparationsløsninger:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce Pro WF-8590

EFFEKTIVE LØSNINGER TIL
SUNDHEDSVÆSNET
Opnå absolut præcision overalt i sundhedssektoren med et sortiment af scannere,
der er udviklet til at registrere og digitalisere røntgenbilleder og film samt traditionelle
dokumenter i store mængder, så patientplejen bliver strømlinet.

BEHANDL DOKUMENTER HURTIGT
OG SIKKERT
Scan direkte for at sikre fælles arbejdsområder
eller Cloud-tjenester med et tryk på en knap.
Til operationsstuer, travle receptioner eller hvor pladsen
er trang, og effektiv dokumentbehandling er et must:
−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
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VÆR SIKKER PÅ, AT ALLE OPLYSNINGER ER
REGISTREREDE
Genskab vigtige sundhedsplejedokumenter med fantastiske
detaljer, herunder negativer, fotografier og røntgenbilleder:
−− Epson Perfection V850
−− Expression 11000XL Pro

DIGITALISER MEDICINSKE
DOKUMENTER EFFEKTIVT
Digitaliser nogle af de mest udfordrende
papirjournaler - medicinske dokumenter.
Epsons højhastigheds-A3-produktionsenheder
giver den fleksibilitet, som er nødvendig for
at scanne alle dokumenter i et arkiv direkte til
fælles arbejdsområder med et tryk på en knap.
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−− WorkForce DS-70000N
−− WorkForce DS-860N

NG

/LÆ

GE

JOU

RN

ALE

I

L
DE

R

F

TA

I
SP

HO

A
LS

OPNÅ PROBLEMFRIT
PATIENTFLOW
Scan, projicer og udskriv nemt mellem
enheder. Strømlin dine processer med
ensartede produkter, der fungerer godt
sammen, så du får et glidende patientflow
på tværs af afdelingerne.

OPTIMER NEMT PATIENTPLEJEN
Maksimer effektiviteten i krævende afdelingsmiljøer med
store mængder. Scan, gem og vær sikker på testresultater
og laboratorieundersøgelser, samtidig med at du minimerer
forsinkelserne over for patienterne og i deres pleje:
−− WorkForce DS-860

PRÆCISE LØSNINGER TIL
JURIDISK DOKUMENTATION
Administrer nemt den juridiske dokumentation, fra registrering af fine
detaljer i vigtige sagsdokumenter og billeder med absolut præcision til
sikker lagring af bevismateriale i adgangskodebeskyttede digitale formater.

VÆR NØJE OPDATERET TIL HVER EN TID
Gør det nemt og hurtigt at holde præcise, komplette
digitale journaler med en scanner, der er udviklet
til scanning af store mængder, ideel til krævende
højhastighedsforhold i forbindelse med indledning
af sager:
−− WorkForce DS-60000
−− WorkForce DS-70000
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SCAN FØLSOMME DATA SIKKERT

FÅ EN GLIDENDE ARBEJDSGANG

Registrer alle detaljer i fotografier, dokumenter
i stort format og endog fingeraftryk med uforlignelig
præcision og høj effektivitet. Gem derefter direkte til
en sikker, adgangskodebeskyttet PDF:

Scan, del og udskriv din juridiske dokumentation
i en strømlinet proces med ensartede produkter,
der fungerer godt sammen, så du får en glidende
arbejdsgang fra start til slut.

−− Perfection V850 Pro
−− SureColor SC-T5200 MFP
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REGISTRER INFORMATIONER I ALLE MILJØER
Registrer hurtigt ekstra informationer med et øjebliks varsel
og gem dem til en digital fjernserver eller lagringsenhed
med kompakte løsninger, der er velegnede til miljøer med
kundekontakt:
−− WorkForce DS-520

DRIFTIGE, MOBILE
ARBEJDSLØSNINGER
Fjernløsninger og vores kontorbaserede scannere til store mængder betyder,
at virksomheder med mobile medarbejdere nemt kan beskytte og gemme
fortrolige oplysninger i alle faser.

GIV DINE MEDARBEJDERE NYE
MULIGHEDER
Giv dine medarbejdere de værktøjer, de behøver for at
arbejde effektivt og uafhængigt i bring-your-own-devicekulturen ved hjælp af software, programmer og dynamisk
hardware:
−− WorkForce DS-560
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ARBEJD SIKKERT FJERNOPKOBLET
Vær sikker på, at data forbliver sikre, selv når medarbejdere
arbejder fjernopkoblet, velegnet til offentlig
administration. Vores scanneres mobilitet betyder,
at dokumenter kan modtages og gemmes fortroligt
uanset arbejdssted:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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SCAN OG GEM KUNDEOPLYSNINGER
STRAKS
Undgå beskadigelse eller tab af vigtige
følgesedler takket være muligheden for at
scanne og gemme dokumenter, i det øjeblik
levering sker, på en kompakt, let mobil enhed:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
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.

