Gama de Digitalizadores Profissionais Epson

A GESTÃO DOCUMENTAL
AO SEU ALCANCE

IMAGINE A EPSON NO
SEU NEGÓCIO
Os digitalizadores são uma parte essencial de qualquer negócio – é o ponto onde
as informações físicas se transformam em conteúdos digitais seguros e geríveis.
A Epson desenvolveu a gama mais abrangente de digitalizadores no mercado
para fazer face aos requisitos em constante mudança entre setores – permitindo
a captura de imagens e documentos de alta qualidade da forma mais fácil e rápida
possível.
Capte, converta e distribua facilmente as informações digitalizadas dentro da
sua organização. Beneficie das funcionalidades avançadas de processamento de
imagens de documentos que permitem a total integração das imagens de alta qualidade
dos sistemas de arquivo de documentos simples para serviços de cloud e solução de
gestão de conteúdos empresariais.
Com modelos que reduzem significativamente os passos necessários para captar
e armazenar documentos – que ao mesmo tempo suportam uma vasta gama
de aplicações nos mais variados setores e ambientes empresariais – temos um
digitalizador adequado às suas necessidades.

SOLUÇÕES DE CAPTURA SIMPLES
Ideal para as organizações com requisitos de digitalização regulares, o processo
simplificado de digitalização da Epson permite poupar tempo e trabalhar de forma
mais eficiente – no formato de tamanho mais adequado às suas necessidades.
Quer esteja a digitalizar imagens tão pequenas como um selo ou tão grandes como
uma planta A0, é fácil captar cada aspeto em alta resolução – e reproduzi-las em
praticamente qualquer escala.

Digitalização facilitada
de documentos

Digitalização para pasta
local ou unidade de
partilha de rede

Digitalização para e-mail

Digitalização para
aplicações do
Microsoft Office

Digitalização para a cloud

Digitalização para
dispositivos móveis

TECNOLOGIA QUE AJUDA
Os digitalizadores Epson dão resposta a todos os seus requisitos
de digitalização ao fornecerem conteúdo digital de grande impacto:

De alta qualidade
Capte imagens até 4.0D Max

Documentos separados
Organize os documentos facilmente,
com funcionalidades de separação
automática de documentos

Alinhado
Produza imagens mais retas
para facilitar a sua leitura

Digitalizações convertidas
Converta as digitalizações em texto
digital, graças à funcionalidade de
OCR incorporada que cria ficheiros
pesquisáveis

Rodado automaticamente
Reduza os tempos
de preparação com
a rotação automática

Texto melhorado
Melhore a nitidez do texto
digitalizado e facilite a sua leitura

CAPTURA AVANÇADA DA EPSON
Para os exigentes requisitos de digitalização
e ambientes de alto débito, o processo
de digitalização em dois passos da Epson
capa e ordena os documentos em poucos
segundos graças aos parâmetros avançados
predefinidos pelo utilizador. Os controladores
TWAIN, ISIS e WIA incluídos, ou os plugins de software adicionais, permitem a total
integração nos seus serviços de cloud
e DMS preferenciais:

Captura avançada da Epson

Integração no fluxo de trabalho

Inclui códigos de barras para
a ordenação e nomeação dos
documentos

OCR de zona para nomeação
de documentos

AS NOSSAS SOLUÇÕES
DE DIGITALIZAÇÃO

DIGITALIZADORES A4

DIGITALIZADORES A3

CHEQUES

WorkForce DS-520
Integração facilitada com o software
de gestão Document Capture Pro

WorkForce DS-50000
Capture e converta
documentos A3 individuais

WorkForce DS-560
Ligue através de Wi-Fi
e Wi-Fi Direct™ para um
acesso sem fios flexível

WorkForce DS-60000
Capte até 40 páginas por minuto

TM-S1000
Processe os documentos por
formato, incluindo cheques
e cupões, com dois suportes

WorkForce DS-860
Processe as digitalizações mais
rapidamente com a compressão
de hardware JPEG
WorkForce DS-6500
Digitalize até 25 páginas por
minuto com o ADF de 100 folhas
de alta capacidade
WorkForce DS-7500
Digitalize até 40 páginas por
minuto com o ADF de 100 folhas
de alta capacidade
Perfection V850 Pro
Digitalize diapositivos, película,
película de formato médio
e impressões com total precisão

WorkForce DS-70000
Digitalize relatórios e outros
documentos de grande dimensão
com o ADF de 200 folhas A3
WorkForce Pro WF-8590
Imprima e digitalize com esta
solução ideal para pequenas
e médias empresas
Expression 11000XL
Assuma o total controlo
com os modos automático
e profissional

TM-S2000
Digitalize e imprima com
uma 2 em 1 de 100 folhas
TM-S9000MJ
Imprima, digitalize e endosse
com uma área de impressão
extra larga de 16 linhas

ALTA RESOLUÇÃO

FORMATO LARGO

MOBILIDADE

Expression 11000XL Pro
Capte com a precisão da
resolução de 2400 x 4800

SureColor SC-T5200 MFP
Digitalize imagens e plantas
desenhadas à mão com um
digitalizador de 36 polegadas

WorkForce DS-30
Obtenha digitalizações rápidas,
poderosas e de alta qualidade
com um dispositivo que pesa
apenas 325 g

Perfection V850 Pro
Capte a gradação e a gama
de tons das imagens originais
para uma reprodução precisa

WorkForce WF-100W
Ligue e imprima com o ecrã
LCD e por Wi-Fi, sem
a necessidade de um PC

SOLUÇÕES MODERNAS PARA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Em todo o setor público, os formulários e as candidaturas são o ponto de partida
de processos cruciais – desde o bem-estar social ao desenvolvimento imobiliário.
Os nossos digitalizadores de documentos permitem que cada departamento
processo a ampla gama de documentos recebidos diariamente para proporcionar
um nível de serviço público moderno, seguro e eficiente.
OTIMIZE O ARMAZENAMENTO DE REGISTOS
Ideal para os ambientes de atendimento ao cliente em que
a elevada eficiência é um requisito, os nossos digitalizadores
foram concebidos para captar documentos, formulários
e identificação pública para o armazenamento de registos
otimizado e, ao mesmo tempo, suportam o acesso remoto
seguro a partir de dispositivos inteligentes:

AL

−− WorkForce DS-560
−− WorkForce DS-7500N
−− WorkForce Pro WF-6590DWF
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SATISFAÇA AS NECESSIDADES DE
PLANEAMENTO, CONTROLO DE
EDIFÍCIOS E MUITO MAIS
Os nossos digitalizadores gráficos A0 e A3 vão ao
encontro das exigências de digitalizações de grande
formato e alta resolução necessárias para o planeamento
e controlo de edifícios, serviços eleitorais e muito mais:
−− SureColor SC-T5200 MFP
−− WorkForce DS-50000
−− WorkForce DS-520

ARMAZENAMENTO EFICIENTE
DE DOCUMENTOS DE GRANDE
DIMENSÃO

DIGITALIZE E PARTILHE
RELATÓRIOS DE CAMPO
EM QUALQUER LUGAR

As funcionalidades de digitalização de grande
volume facilitam a gestão de incidentes
e reduzem a mão de obra necessárias para
processar grandes documentos, para otimizar
o armazenamento digital mesmo dos relatórios
e reclamações mais exaustivos:

Trabalhe com eficácia em qualquer lugar com
as soluções de digitalização móvel da Epson –
otimizadas para resultados rápidos e precisos
a partir de um dispositivo leve e compacto
que facilita a digitalização e a partilha de
relatórios de campo e da documentação
crítica:

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

−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W

IS

O
IC

L

O

CK

BA

CE

I
FF

ASSEGURE O REGULAR FUNCIONAMENTO
DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Simplifique as transações de pagamentos e faturas do
departamento financeiro, e assegure que os registos
pessoais permanecem atualizados com a digitalização
segura com ligação em rede e processamento do acesso
com um toque disponível para vários utilizadores:
−− WorkForce DS-860N
−− WorkForce DS-60000N
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SOLUÇÕES DE SERVIÇOS
FINANCEIROS CENTRADAS
NO CLIENTE
Reduza o tempo dedicado ao processamento dos documentos com os digitalizadores
Epson para seguros e serviços financeiros – desde o processamento das nossas
candidaturas dos clientes ao acrescento de registos às reclamações existentes, tudo em
conformidade com os processos de fluxos de trabalho existentes e obrigações jurídicas.
PROCESSE FACILMENTE AS
TRANSAÇÕES DO DIA A DIA
Processe rapidamente, faça a gestão digital e autentique
as transações do dia a dia, como os cheques e os pedidos
de abertura de contas. Estas soluções de rede compactas
e eficientes permitem enviar documentos de forma direta e segura
para os departamentos centrais para processamento posterior:
−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
−− TM-S2000J
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ORGANIZE OS FICHEIROS E
DOCUMENTOS AUTOMATICAMENTE`
Faça a gestão, processe e encaminhe os
documentos e comunicações com o cliente internos
de forma eficiente, com soluções de digitalização
que podem ser configuradas para atribuir nomes
e organizar automaticamente os ficheiros recebidos:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000
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SEPARE E FAÇA A GESTÃO DE
DOCUMENTOS DE GRANDE DIMENSÃO
Faça a gestão digital e arquive relatórios e faturas
extensos. Separe digitalmente um grande volume
de documentos mais facilmente com as nossas
inovadoras soluções de separação de documentos:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce Pro WF-8590

SOLUÇÕES EFICIENTES PARA
O SETOR DA SAÚDE
Obtenha a máxima precisão no setor da Saúde com uma gama de digitalizadores
concebida para captar e digitalizar película e imagens radiológicas, bem como
documentos tradicionais de grande volume para simplificar os cuidados de saúde.

PROCESSE OS DOCUMENTOS
DE FORMA RÁPIDA E SEGURA
Digitalize diretamente para as áreas de trabalho
colaborativas ou serviços na cloud com o toque de um
botão. Nas cirurgias médicas, balcões de atendimento
atarefado ou onde o espaço assume primordial importância
e o processamento de documentos eficiente é imprescindível:
−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
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CERTIFIQUE-SE DE QUE CADA DETALHE
É REGISTADO
Recrie os documentos críticos dos cuidados de saúde
com detalhes excecionais – incluindo negativos,
fotografias e imagens radiológicas:
−− Epson Perfection V850
−− Expression 11000XL Pro

DIGITALIZE DE FORMA EFICIENTE
OS DOCUMENTOS MÉDICOS
Digitalize alguns dos registos em papel
mais complexos – a documentação médica.
Os dispositivos Epson A3 de produção de
alta velocidade oferecem a flexibilidade
necessária para digitalizar cada documento em
arquivo, diretamente para as áreas de trabalho
colaborativas com o toque de um botão:
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−− WorkForce DS-70000N
−− WorkForce DS-860N
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PROPORCIONE UM FLUXO DE
PACIENTES HARMONIOSO
Digitalize, projete e imprima facilmente
entre dispositivos. Otimize os seus
processos com produtos unificados que
cooperam entre eles para proporcionar
um fluxo de trabalho regular entre
departamentos.

OTIMIZE FACILMENTE OS CUIDADOS DE SAÚDE
Maximize a eficiência nos ambientes departamentais de grande
volume e exigentes. Digitalize, guarde e proteja os resultados
dos testes e as pesquisas em laboratório, minimizando os
atrasos para os pacientes e os respetivos cuidados de saúde:
−− WorkForce DS-860

SOLUÇÕES DE PRECISÃO
PARA O SETOR JURÍDICO
A gestão da documentação jurídica está facilitada – desde a captura com absoluta
precisão do mais ínfimo detalhe das imagens e documentos críticos ao armazenamento
de provas em segurança em formatos digitais protegidos por palavra-passe.

GUARDE SEMPRE REGISTOS
PRECISOS
Torne mais fácil e rápido guardar registos digitais
completos e precisos com um digitalizar concebido
para a digitalização em volume e em massa – ideal
nas situações exigentes e de elevado ritmo de
início de processos:
−− WorkForce DS-60000
−− WorkForce DS-70000
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DIGITALIZE OS DADOS CONFIDENCIAIS
EM SEGURANÇA

CRIE UM FLUXO DE TRABALHO
REGULAR

Capte cada detalhe das fotografias, dos
documentos de grande formato e inclusivamente
impressões digitais com uma produtividade
elevada e uma precisão sem paralelo. Em seguida,
guarde diretamente para ficheiros PDF seguros
e protegidos por palavra-passe:

Digitalize, partilhe e imprima a sua documentação
jurídica num processo simplificado – com
produtos unificados que comunicam entre eles
para proporcionar um fluxo de trabalho regular
do primeiro ao último passo.

−− Perfection V850 Pro
−− SureColor SC-T5200 MFP
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CAPTE INFORMAÇÕES EM QUALQUER
AMBIENTE
Capte rapidamente informações adicionais num instante
e guarde num dispositivo de armazenamento ou servidor
digital remoto, com soluções compactas ideais para os
ambientes de atendimento ao cliente:
−− WorkForce DS-520

SOLUÇÕES DE TRABALHO
MÓVEIS ÁGEIS
As soluções remotas e as funcionalidades de alto volume dos nossos digitalizadores
instalados no escritório permitem às empresas com trabalhadores móveis proteger
e armazenar facilmente as informações confidenciais em cada fase.

DOTE OS TRABALHADORES MÓVEIS DOS
MEIOS NECESSÁRIOS
Dê aos colaboradores as ferramentas que precisam
para trabalharem de forma eficiente e independente
na cultura Bring Your Own Device com software,
aplicações e hardware com capacidade de resposta:
−− WorkForce DS-560
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TRABALHE DE FORMA REMOTA E SEGURA
Certifique-se de que os dados permanecem seguros,
mesmo quando os colaboradores trabalham remotamente –
ideal para o setor público. A mobilidade dos nossos
digitalizadores permite receber os documentos
e armazená-los com confidencialidade, sempre
que há uma operação:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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DIGITALIZE E GUARDE AS INFORMAÇÕES
DOS CLIENTES NUM INSTANTE
Evite dados ou perdas de notas de encomenda importantes
com a capacidade para digitalizar e guardar documentação
assim que é efetuada uma entrega, num dispositivo móvel
compacto e leve:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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Para obter mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

