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SmartScan - skanowanie
staje się szybsze i łatwiejsze.
aplikacja HyPAS™ dla poprawy wydajności twojej firmy.

Jak zeskanować dokument do foldera sieciowego lub na adres
e-mail? Z aplikacją SmartScan wystarczy tylko zalogować się
na urządzeniu, położyć dokument i wcisnąć jeden przycisk - to
bardzo proste. Dzięki przejrzystemu interfejsowi skanowanie
będzie proste jak nigdy dotąd.

Ustawienia skanowania takie jak format czy tryb koloru mogą być
zmienione poprzez naciśnięcie jednego przycisku. SmartScan
pozwala nawet za wykorzystanie urządzenia MFP jako faksu bez
dodatkowych opcji, aby połączyć urządzenie MFP to firmowego
serwera faksowego. Niedrogie i wydajne rozwiązanie!

Wyzwania biznesowe

korzyści ze SmartScan

	Odszukanie wszystkich prawidłowych ustawień skanowania
może być czasochłonne – W jaki sposób to uprościć?

	SmartScan realizuje proces poprzez jedno naciśnięcie przycisku. Jest prosty w użyciu i oszczędza czas.

	Wysyłanie faksów kosztuje, ale w dalszym ciągu ta forma komunikacji jest często wymagana – Czy można wysyłać faksy
w bardziej ekonomiczny sposób?

	SmartScan łączy się z centralnym serwerem faksów oraz
umożliwia wysyłanie faksów z urządzenia MFP bez dodatkowych komponentów i linii faksowe.

	Dokumenty, które powinny być przechowywane w centralnym
kalatolu są najpierw skanowanie do skrzynki użytkownika,
a następnie zapisywane ręcznie w katalogu – Jak można
skanować bezpośrednio do foldera sieciowego?

	SmartScan wysyła zeskanowany dokument do folderu centralnego lub folderu domowego użytkownika za pomocą jednego
kliknięcia.

HYPAS™ – dostosuj urządzenie mfp do potrzeb firmy
HyPAS™ to platforma KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS przeznaczona do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych, które są wbudowane w urządzenia i rozszerzają jego funkcje
zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Dla zaawansowanych funkcji urządzenie MFP może być połączone z zewnętrznymi aplikacjami
serwerowymi w celu integracji z systemami przepływu dokumentów. Z HyPAS™ możemy spełnić
indywidualne wymagania użytkowników i zapewnić odpowiednie rozwiązania dla Twojej firmy.

Funkcje i specyfikacja
Dzięki SmartScan możesz dać użytkownikom szybszy dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji skanowania. Użytkownik już
nie będzie musiał przeszukiwać menu w celu odnalezienia odpowiedniej funkcji. Intuicyjny interfejs pozwoli na wykonanie żądanych
prac dzięki kilku kliknięciom na panelu urządzenia. Nawet tak skomplikowane operacje jak skanowanie to osobistego folderu
sieciowego staje się prostym zadaniem. SmartScan to oprogramowanie zintegrowane z panelem dotykowym urządzenia i jest proste
w konfiguracji.
Skanowanie do faksu: Podłącz urządzenie MFP
do centralnego serwera faksów. Aby wysłać faks
wystarczy wprowadzić numer faksu lub wybrać go
z książki adresowej.

Skanowanie do folderu osobistego lub e-mail:
Zaloguj się aby zeskanować prace do folderu osobistego za pomocą jednego kliknięcia.

Skanowanie do folderu: Skanowanie do zdefiniowanego zasobu sieciowego dzięki tylko jednemu
kliknięciu.

Ustawienia skanowania: Tylko za pomocą jednego
kliknięcia można zmienić format pliku,
rozdzielczość, rozmiar papieru, tryb kolorów czy
ustawienia dla dwustronnego skanowania.

Skanowanie do e-mail: Aby wysłać dokument,
wystarczy wpisać adres e-mail lub wybrać go z
ksiązki adresowej.by e-mail.

Książka adresowa: Dostęp do lokalnej lub
zewnętrznej ksiązki adresowej bezpośrednio z aplikacji SmartScan.

wspierane urządzenia
faksowanie z aplikacją SmartScan

Kompatybilny z urządzeniami MFP HyPAS™
Dzięki podłączeniu urządzenia MFP do firmowego serwera
faksów, SmartScan może wygenerować duże oszczędności
w procesie przetwarzania dokumentów. Zazwyczaj
dedykowane urządzenie faksowe nie jest potrzebne, a
jego funkcje może pełnić urządzenie MFP bez
konieczności inwestowania w drogie sieciowe karty faksu.
Wszystkie ustawienia serwera faksu/mail definiowane są
przez administratora w prostym kreatorze konfiguracji.
Funkcjonalność faksu jest również dostępna w samodzielnej aplikacji o nazwie SmartFax.

Wszystkie urządzenia TASKalfa „i“
Kompatybilny z urządzeniami MFP A4 HyPAS™
FS-C2526MFP / FS-C2626MFP; FS-3540MFP /
FS-3640MFP; FS-6525MFP / FS-6530MFP;
FS-C8520MFP / FS-C8525MFP
 yPAS™- dla niektórych urządzeń może być
H
wymagana zewnętrzna karta pamięci

W celu UZYSKANIA więcej informacji o KYOCERA SMARTScan prosimy o kontakt z:
Wyłączny Dystrybutor Kyocera w Polsce 				
Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel.: 22 53-60-800, faks: 22 83-17-043
NIP: 526-03-08-803, KRS: 0000271167
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