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Rozwiązanie chmurowe Truck in the Cloud, którego jesteśmy producentem, umożliwia szybką, 

bardzo łatwą i bezpieczną komunikację miedzy firmą transportową a kierowcą ciężarówki. 

Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. 

Kierowca pojazdu mający dostęp przez telefon komórkowy lub tablet do sieci, wyposażony 

jest również w przenośny mobilny skaner oraz drukarkę.  Za pomocą loginu i hasła loguje się 

do chmury Documaster Truck In the Cloud i  może odbierać wiadomości zamieszczone przez 

uprawnionych pracowników ze swojej macierzystej firmy. Może je również wydrukować, a 

także zamieszczać zeskanowane dokumenty tak, aby poszczególnie uprawnieni pracownicy 

firmy mieli do nich dostęp (np. dokumenty CMR). 

 

 

W chmurze Documaster „ Truck in the Cloud” można zamieszczać wszelkie pliki i wyszukiwać 

je za pomocą wyszukiwarki kontekstowej. 

Chmurę można skonfigurować w praktycznie dowolny sposób i zamieszczać w niej 

chronologicznie materiały dotyczące np. podróży danej ciężarówki i dokumenty dotyczące jej 



 

                             Euroimpex SA | ul. Mydlana 3b | 51-502 Wrocław 

rozwiązania dla dokumentów                      tel. 71 7848100 | info@euroimpex.pl | www.euroimpex.pl 

                                                                                           

 

napraw, pozwoleń, dopuszczeń i wielu innych rzeczy jakie właściciel pojazdu uzna za stosowne 

i potrzebne. 

Obsługa urządzeń oraz interfejsów została zaprojektowana wg specjalnej procedury i można 

ją dosłownie nazwać dziecinnie prostą. 

 

Integracja z urządzeniami drukującymi marki EPSON 

System Documaster Truck in the Cloud jest zintegrowany z wysokiej klasy urządzeniami marki 

EPSON. Przedstawiamy maszyny, które oferujemy dla branży transportowej oraz logistycznej: 

 

 

 

Drukarka kompaktowa WorkForce WF-100W 

Pierwsza przenośna, najmniejsza i najlżejsza 
bezprzewodowa drukarka atramentowa A4 na 
świecie, która może być używana za 
pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 
i ładowana w dowolnym miejscu przez złącze 
USB.   Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, 
które muszą drukować faktury, umowy i inne 
dokumenty podczas pracy poza biurem. Ta 
mała i lekka drukarka atramentowa ma 
wbudowany akumulator, ekran LCD oraz łącza 
Wi-Fi i Wi-Fi Direct i jest zgodna z funkcjami 
Apple AirPrint.Google Cloud Print i Epson 
Sprint. Drukarka WF-100W  jest zgodna z 

funkcjami drukowania bezprzewodowego 
Apple AirPrint i Google Cloud Print, a także z 
Epson Connect. Rozwiązanie Epson Connect 
obejmuje nie tylko aplikację Epson iPrint, która 
umożliwia drukowanie bezprzewodowe z 
większości tabletów i smartfonów, ale także E-
mail Print, pozwalające drukować z dowolnego 
miejsca na świecie. 

Kluczowe zalety / cechy drukarki: 

Przenośna drukarka:  lekka, kompaktowa 

obudowa  

Akumulator: ładowanie poprzez port USB lub 

za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego 

Wi-Fi i Wi-Fi Direct: możliwość druku 

bezprzewodowego w dowolnym miejscu , 

także z urządzeń mobilnych 

Wysoka jakość: tusze pigmentowe gwarantują 

wydruki najwyższej jakości 
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Skaner WorkForce DS-360W 
 
Przenośny skaner DS-360W z wbudowanym 

akumulatorem i obsługą łączności 

bezprzewodowej  umożliwia skanowanie 

dokumentów w dowolnym miejscu. Jego 

funkcje w połączeniu z niewielką wagą i małym 

rozmiarem urządzenia sprawiają, że 

skanowanie dokumentów w podróży służbowej 

jest szybkie i proste. Skaner może być 

ładowany w drodze przez złącze USB.  

Najwyższa szybkość skanowania na rynku –25 

str./min. 

 

 Łatwe mobilne skanowanie - dzięki 

wbudowanemu akumulatorowi i 

łączności bezprzewodowej model DS-
360W pozwala skanować materiały na 

telefony komórkowe, tablety i 
komputery bez podłączania 

przewodów. 

 Przenośne rozwiązanie - skanowanie 

dokumentów i zarządzanie nimi w 
podróży . Niska waga i niewielkie 

rozmiary sprawiają, że świetnie mieści 
się w schowku auta czy torbie, 
szufladzie. Można go także ładować w 
drodze przez złącze USB. 

 Najszybszy na rynku -najszybszy na 
rynku przenośny skaner biznesowy, 
który pracuje z szybkością 25 str./min , 
automatyczny podajnik o pojemności 
20 stron. Przesyłanie plików również 
przebiega błyskawicznie dzięki złączu 
Super Speed USB 3.0.  Ponadto 
bezpłatna aplikacja Epson Scan 

pozwala sterować skanerem ze 
smartfona  lub tabletu. 

 Zarządzanie przepływem pracy - 
document Capture Pro pozwala z 
łatwością zarządzać przepływem prac 
w Twojej firmie. DS-360W oferuje 
wiele opcji takich jak „skanuj do" oraz 
liczne funkcje obrazowania 

dokumentów,  tj. rozpoznawanie kodu 
paskowego i strefowa obsługa OCR-
A/B. 

 Duża wszechstronność - za pomocą 

urządzenia DS-360W zeskanujesz 
niezbędne materiały wtedy, kiedy będą 
potrzebne. Z łatwością zapiszesz 
dokumenty w rozdzielczości 300 dpi w 
wersji kolorowej lub 

monochromatycznej. Dzięki funkcji 

skanowania jedno- i dwustronnego, 
obsłudze skanowanych podłoży o 
gramaturze od 52 do 230 g/m2 i 

suwakowi do skanowania praw jazdy i 
dowodów osobistych można skanować 

wiele różnych dokumentów i 
materiałów. 

 

Kluczowe zalety / cechy skanera 

Skanowanie w podróży - bez kabli:  wbudowana 
bateria oraz funkcje łączności bezprzewodowej 

Najszybszy skaner przenośny: skanowanie z 
szybkością 25 str./min i złącze USB 3 

Lekka, kompaktowa konstrukcja:  łatwe 
przenoszenie i przechowywanie w schowków 
samochodowym, w torbie, w szufladzie 

Obsługa różnorodnych nośników:  skanowanie 
jedno- i dwustronne w rozdzielczości 300 dpi, 
monochromatycznie i w kolorze 

Obsługa wielostronicowych dokumentów: 
automatyczny podajnik na 20 arkuszy 
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Kontakt w sprawie oferty : 

Dział Handlowy  
 
tel. 71- 78 48 155/ 108  
e-mail:  szymon.galka@euroimpex.pl,  grzegorz.sarnecki@euroimpex.pl 
        

 

  

ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław 
KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  

Kapitał zakładowy opłacony: 500003 zł, NIP: 899-01-07 -125  
www.euroimpex.pl, www.nashuatec.pl, www.documaster.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Euroimpex S.A., firma z 28-letnim doświadczeniem na rynku, jest twórcą i producentem platformy online 

Documaster, oraz developerem wysokiej klasy sprzętu drukującego marki EPSON i Ricoch Nashuatec. Tworzy 

innowacyjne rozwiązania dla biznesu i edukacji, łączące software z maszynami  wielofunkcyjnymi. Euroimpex 

S.A. jest laureatem wielu wyróżnień i nagród, m.in. Gazele Biznesu Pulsu Biznesu, Lodołamacze, Złoty Bit EOIF, 

Przejrzysta Firma.  

 


