
Intelligens szkennelés az 
optimalizált munkafolyamatokhoz

WorkForce DS-530 és DS-570W



WorkForce DS-530 és DS-570W

Rugalmas és sokoldalú nyomathordozó-kezelés
A kategória legjobbjának számító papíradagoló technológiának, az iparágban 
elsőként bevezetett lassú üzemmódú hengernek és az innovatív dupla 
lapadagolás-érzékelésnek köszönhetően a legnagyobb kihívást jelentő 
nyomathordozók beolvasása is gyerekjáték. 

Szkenneljen akár olyan kis dokumentumot, mint egy levélbélyeg (a síkágyas 
szkenner konverziós készlet segítségével), 6 méter hosszú papírtekercset 
27 g/m2 vastagságú papírt, 413 g/m2 vastagságú kartont vagy A3 méretű 
nyomathordozót1, gyors dokumentumfeldolgozásra és kiváló minőségre számíthat.

A gyors és hatékony DS-530 és DS-570W színes kétoldalas 
dokumentumszkennerek intelligens választást jelentenek 
az üzleti dokumentumkezeléshez, mivel teljesítményük és 
sokoldalúságuk világelső. Ezek a nagy teljesítményű, kompakt 
készülékek az akár 35 lap/perc és 70 oldal/perc sebességen túl 
számos nyomathordozó-kezelési lehetőséget nyújtanak, amelyek 
segítségével gyorsan rögzítheti, indexelheti és megoszthatja 
az üzleti szempontból kritikus dokumentumokat.

A szkennerek a kritikus fontosságú információk fölötti irányítás biztosításával 
segíthetnek a vállalkozásoknak az üzleti döntések minőségének, illetve 
a működés és a folyamatok hatékonyságának javításában.

Fedezze fel a 
dokumentumszkennelésben 
rejlő lehetőségeket

A dokumentumok szkennelése közvetlenül a választott eszközre, 
biztosítja a mobil munkaerő számára szükséges rugalmasságot



A síkágyas szkenner konverziós készlet 
tovább javítja az eszköz amúgy is 
lenyűgöző rugalmasságát

A kompakt és elegáns kialakítás minimálisra 
csökkenti az eszközök helyigényét

Kivételes teljesítmény a jobb hatékonyságért
Ezekkel a szkennerekkel, amelyeket kifejezetten a nagy mennyiségű 
dokumentumokat kezelő vállalkozásoknak terveztük, például az 
ügyvédi és könyvelőirodák, gyorsan rögzíthet sok dokumentumot.

Az automatikus adagoló mód lehetővé teszi még a legnagyobb, 
különböző nyomathordozókon található dokumentumok egyszerű 
szkennelését is egyetlen fájlba. 
 

Minimális állásidő és kevesebb felhasználói beavatkozás
Az opcionális síkágyas szkenner konverziós készlet lehetővé teszi még 
a legkisebb nyomathordozók (például a levélbélyegek) biztonságos 
szkennelését is, a szkennelés egyetlen helyen történő elvégzésével 
biztosítva a dokumentumok integritását.

A konverziós készlet emellett lehetővé teszi az útlevelek2, könyvek, 
fényes anyagok és kötött nyomathordozók szkennelését is. 
 

Gyors és megbízható lapadagolás
Az olyan intelligens funkciók, mint az aktív elválasztó 
görgőrendszer – a beépített érzékelőknek és a papír hosszúságának 
manuális beállításának köszönhetően – segítenek megakadályozni 
a nehézkes dokumentumok dupla lapadagolását, biztosítva azt, 
hogy minden papírlap pontosan be legyen szkennelve, és a legjobb 
minőségben kerüljön rögzítésre.

Az aktív adagolórendszer első lépcsője az innovatív papírtálca, 
amely segít az oldalak sokkal egyszerűbb szkennelésében. 
A tálca és a szkennelt oldal közötti súrlódás csökkentése 
lehetővé teszi, hogy a nyomathordozó sokkal könnyebben 
haladjon át az eszközön, így csökkentve az adagolási hibákat.

A dupla lapadagolás-érzékelés funkció segítségével a kihívást jelentő 
nyomathordozók – például a borítékok vagy a post-it jegyzetekkel 
ellátott dokumentumok – is problémamentesen szkennelhetők 
egyetlen gombnyomással.
 

Aktív adagolórendszer biztosítja az oldalak egyszerű szkennelését



Üzleti technológia

Sokoldalú csatlakoztathatóság
A DS-570W kiváló választás értékesítési csapatok, egészségügyi szakemberek és köztisztviselők számára. 
A fejlett, kompakt, vezeték nélküli lapadagolós szkenner igazán rugalmas szkennelési élményt biztosít, 
amellyel biztonságosan rögzíthetők a dokumentumok. A DS-570W USB 3.0 és 2.0/Wi-Fi/Wi-Fi Direct/
Ethernet/NFC csatlakoztatási lehetőségekkel és TWAIN/ISIS/WIA illesztőprogramokkal rendelkezik.

Gyors információfeldolgozás 
Az irodai és ügyfélkapcsolati környezetek folyamatainak hatékony automatizálására irányuló igénynek 
megfelelően ezeket a szkennereket arra tervezték, hogy gördülékenyebbé tegyék a nyilvántartást, 
miközben kiváló biztonságot, megbízhatóságot és méretezhetőséget biztosítanak.

Ezeket a funkciókat olyan nagy sebességű, jó minőségű (300 dpi) képrögzítést biztosító képjavító 
feldolgozási funkciók egészítik ki az eszközökben, mint például az automatikus vágás, az automatikus 
dőléskorrekció (fizikai él) és a színek elcsúszásának csökkentése, amelyek végrehajtásáért a nagy 
teljesítményű, beépített hardveres gyorsítással rendelkező kétmagos processzor felel.

Könnyen integrálható
Az Epson intelligens szkennelési összeállítása (beleértve a TWAIN- és az ISIS-kompatibilitást) lehetővé 
teszi a beszkennelt képek azonnali megosztását – miközben könnyen csatlakozik a már meglévő 
dokumentumkezelő rendszerekhez és a felhőalapú tárolóeszközökhöz, így a munkacsoportok 
kihasználhatják a jobb együttműködés és a hatékonyság előnyeit. 

Nagy teljesítményű képalkotó technológia
Egyszerűen kiigazítja a képeket a szkennelés során az Epson képjavító szoftverével, amely 
dőléskorrekcióval és automatikus forgatási funkcióval rendelkezik. A vonalkód-felismerés és a zónaalapú 
OCR fejlett funkciók segítik a gyors dokumentumelválasztást, és a fájlnevek egyszerűbb létrehozását.
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A3 méretű szkennelés1

1 – Az A3-as nyomathordozók tartólappal rendelkező ívlapja.
Útlevélszkennelés2

2 – Az útlevelek az opcionális síkágyas konverziós készlet segítségével szkennelhetők.

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.


