WorkForce DS-860 ja DS-860N

Ylivoimaisesti
paras suorituskyky
Työpöytäskannaukseen

Nopeampaa suurten
materiaalimäärien skannausta
Kompakti DS-860 on skanneri, joka on suunniteltu
nopeatempoisiin ja suuria määriä tuottaviin
skannausympäristöihin. Laitteessa on tämän
vuoksi 80 arkin korkean kapasiteetin automaattinen
paperinsyöttölaite ja se skannaa värillisenä jopa 65 sivua
minuutissa 300 dpi:n tarkkuudella. Korkean 6,000 sivun
päiväkapasiteetin ansiosta DS-860 on luotettava ja
tuottelias skanneri.
Edistynyt paperinkäsittely
DS-860:ssa on myös dynaaminen suoristustoiminto ja erottelurullat, joten laite
erottelee ja syöttää jokaisen sivun skanneriin luotettavasti samalla korjaten
paperien sisäänmenokulmat. Lisäksi kaksoissyötön tunnistus takaa sen, että
jokainen sivu tulee skannatuksi. Näin voit syöttää asiakirjoja nopeammin ilman
syöttövirheitä. Asetatpa syöttöalustalle mitä vain A6- ja A4-kokojen väliltä, DS-860
tunnistaa ne automaattisesti ja skannaa kaiken oikeankokoisena yhdessä erässä.
A3-kokoisia dokumentteja varten DS-860:ssa on käsikäyttöinen A3-kytkin.
Taita A4-kokoinen asiakirja ja aseta skannerin erottelutoiminto pois päältä.
Valitse, että haluat pitää A4-tiedostot erillisinä tiedostoina tai käytä automaattista
liitostoimintoa Epson Scan -ohjelmistossa. Näin molemmat kuvan puoliskot
jäljennetään ja liitetään yhteen A3-kokoiseksi.

Paranna alkuperäiskopioita edistyneen kuvanmuokkauksen avulla
Epson Scan -ohjelmisto sisältää laajan valikoiman edistyneitä asiakirjojen
kuvankäsittelyominaisuuksia, mukaan lukien tekstinparannustoiminto,
asiakirjojen suoristus, rei'ityksen poisto sekä värinpoisto. Ohjelmisto
on suunniteltu parantamaan kuvan laatua samalla kun se edistää
tehokkuutta ja lisää tuotosmääriä. Epson Scan -toiminnot on sisällytetty
Epsonin Document Capture Suite -ohjelmistoon.
Jaa asiakirjat helposti
Document Capture Pro 2.0:n helppokäyttöisen ohjelmistosovelluksen
avulla voit skannata, tallentaa ja jakaa tietoa yrityksen sisällä. Edistyneet
asiakirjojen nimeämis-, erottelu- ja reititystoiminnallisuudet takaavat sen,
että skannausprosessit ovat optimoitavissa ja tiedostot voidaan lähettää
yleisimmissä tiedostoformaateissa, kuten pdf, jpeg ja tiff sekä muut formaatit.
Luo yksinkertaisia työprofiileja yhden kosketuksen push-skannaukselle.
Document Capture Pro Server 2.0 on tehokas serveripohjainen ohjelmisto
käytettäväksi WorkForce DS-860N -tulostimen kanssa. Document Capture Pro
Server 2.0:n avulla järjestelmänvalvojat voivat keskitetysti hallinnoida työprofiileja
ja laitteita sekä valvoa laitteiston suorituskykyä ilman tarvetta asentaa ohjelmistoja
yksittäisille tietokoneille. Samaan aikaan käyttäjille on näkyvissä yksinkertaiset
push scan -toiminnot, joiden avulla he voivat skannata asiakirjoja intuitiivisesti
ja turvallisesti. Voit lisätä omia liitännäisiä ohjelmiston kehityspakettien avulla
edistyneempiä tarpeita varten.
WorkForce DS-860 on Kofax-ohjelmistoyhtiön sertifioima ja se tukee sekä ISISettä TWAIN -ohjainten käyttöä, joten laite on ihanteellinen käytettäväksi olemassa
olevien asiakirjanhallintajärjestelmien kanssa.

DS-860

DS-860N

65 sivua/min. tai 130 kuvaa/min.
300 dpi:n tarkkuudella

65 sivua/min. tai 130 kuvaa/min.
300 dpi:n tarkkuudella

80 arkkia

80 arkkia

6,000 sivua

6,000 sivua

Epsonin edistynyt syöttötekniikka
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Väriskannauksen nopeus
Automaattisen paperinsyöttölaitteen
kapasiteetti
Päiväkapasiteetti

Tallenna yritysasiakirjojen
todellinen arvo
Yksi käyttäjä
DS-860 on kotitoimistoasiakkaille
täydellisesti sopiva pienikokoinen
ratkaisu.
Työn luonti yhdellä kosketuksella
Document Capture Pro 2
-ohjelmisto mukana

Vastaanotto
Selkeä ja intuitiivisesti
käytettävä käyttöliittymä
vastaanottoalueille ja
itsepalveluun.
Ohjauspaneelin lukitustoiminto
Työnkulkujen aloitus

Jaettu resurssi
Turvallista skannausta mukautettujen
osastokohtaisten työprofiilien avulla.
Arkaluonteiset tiedot pysyvät luottamuksellisina
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Keskitetysti hallitut työprofiilit

1. ISIS-ohjain on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.epson.fi
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

