WorkForce DS-780N

Wygodne i bezpieczne
skanowanie

Bezpieczne skanowanie sieciowe
Bezpieczne i inteligentne urządzenie DS-780N to
niewielki skaner sieciowy, który przyspiesza przepływ
pracy, umożliwiając użytkownikom sprawne skanowanie
i udostępnianie dokumentów w sieci.
Wydajny automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy oraz
szybkie skanowanie (45 str./min / 90 obr./min w kolorze przy rozdzielczości
300dpi) umożliwiają natychmiastowe udostępnianie oraz przechowywanie
zeskanowanych plików. Urządzenie DS-780N pomoże Ci kontrolować ważne
informacje, a tym samym usprawnić przepływ pracy oraz zwiększyć wydajność
operacyjną i procesową.
Bezpieczne przetwarzanie dokumentów i efektywne zarządzanie danymi
Urządzenie DS-780N oferuje bogaty zakres funkcji sieciowych w wielu
lokalizacjach – usprawniając skanowanie i udostępnianie, stanowi idealne
rozwiązanie dla intensywnie pracujących grup roboczych.
Korzystając z wersji uwierzytelnienia w programie Document Capture Pro
Server1, administratorzy działu IT mogą zarządzać wieloma zadaniami z poziomu
centralnego, począwszy od skanowania profili zadań, aż po kontrolowanie praw
dostępu użytkowników. Zadania te mogą być dostępne za pośrednictwem panelu
ekranu dotykowego, dzięki czemu trafią do odpowiednich użytkowników.
Administratorzy działu IT mogą kontrolować uprawnienia dostępu do zadań
na wiele sposobów – mogą modyfikować identyfikator użytkownika i hasło,
LDAP Active Directory, identyfikator karty do logowania oraz kod PIN. Ponadto
administratorzy mogą zdalnie zablokować ekran i uniemożliwić wprowadzanie
zmian osobom nieupoważnionym. Dzięki temu określone profile użytkowników
są udostępniane, jeśli tylko znajdują się w obrębie firmy.
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Karta dostępowa

Wszechstronna i uniwersalna obsługa różnych nośników
Najlepsza w swojej klasie technologia podawania papieru z trybem skanowania
powolnego (pierwszym na rynku)2, a także innowacyjna funkcja wykrywania
podwójnych arkuszy sprawiają, że skanowanie trudnych w obsłudze nośników jest
proste jak nigdy dotąd. Skanuj cienkie nośniki (minimum 27 g/m2), grube karty
(maksimum 413 g/m2), długie dokumenty do 6096 mm, a nawet w formacie A3,
korzystając z automatycznego wykrywania arkusza przenoszącego.
Solidnie wykonany skaner DS-780N jest wyposażony w niezwykle wydajny,
dwurdzeniowy procesor z przyspieszeniem sprzętowym, który zapewnia wysokiej
jakości przechwytywanie obrazów.
Kompleksowy zestaw do skanowania Epson posiada funkcje optymalizacji obrazu,
np. automatyczne dopasowanie, przycinanie i obracanie, automatyczną korekcję
przekosu oraz funkcję poprawy jakości tekstu.
Przechwycone pliki można skanować, zapisywać i błyskawicznie udostępniać
innym użytkownikom. W celu optymalizacji wydajności można skonfigurować
funkcje automatycznego nazywania, separacji i rozsyłania. Ponadto dostępne
są sterowniki TWAIN, WIA i ISIS, które umożliwiają bezproblemowe połączenie
z istniejącymi systemami zarządzania dokumentami oraz magazynami w chmurze.

Utrwal prawdziwą wartość
dokumentów biznesowych
Pojedynczy użytkownik

4 diagramy ilustracyjne
DS-780N to rozwiązanie kompaktowe,
pokazujące
różnesprawdzi
miejsca
które idealnie
się w małych
pracy biurach.
Tworzenie zadania za pomocą
jednego dotknięcia

Zgodność z oprogramowaniem
Document Capture Pro 2

Niewielki dział

Recepcja
Łatwy w użyciu i intuicyjny
interfejs przeznaczony do
recepcji i samoobsługi.
Funkcja blokady panelu
sterowania

Idealnie nadaje się do pracy
w pomieszczeniu wspólnym.

Inicjacja procesów

Profile dla działu i użytkownika
Kontrolowane przez administratora
lokalnego

Współdzielone zasoby
Bezpieczne skanowanie za pomocą
uwierzytelnienia użytkownika, profile zadań
dostosowane do potrzeb działu.
Wrażliwe informacje są traktowane jako poufne
Centralne zarządzanie profilami zadań
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1. Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson
2. W porównaniu ze skanerami z podajnikiem, w zakresie prędkości od 25 do 45 str./min, na podstawie danych ze stron internetowych
i broszur na temat pięciu najlepiej sprzedających się modeli w regionie EMEA w roku 2016, według raportu InfoSource Document
Management Scanner Sales Full Year 2016.
Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: + 48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

