
WorkForce DS-780N

Veilig scannen 
Volledige controle 



De veilige en intelligente DS-780N is een compacte 
netwerkscanner die voor snellere workflows zorgt doordat 
gebruikers documenten snel kunnen scannen en delen 
via een netwerk.
De automatische documentinvoer met de hoge capaciteit van 100 vel en de hoge 
scansnelheid van 45 ppm/90 apm bij 300dpi in kleur zorgen ervoor dat gescande 
bestanden direct kunnen worden gedeeld en opgeslagen. Dankzij de DS-780N 
kunt u belangrijke gegevens beheren, uw workflows verbeteren en de efficiëntie 
van bedrijfsactiviteiten en processen te verhogen.

Beveiligd scannen via het netwerk

Veilige documentverwerking en efficiënt gegevensbeheer
De DS-780N biedt volledige netwerkmogelijkheden op meerdere locaties en 
is speciaal ontworpen voor drukke werkgroepen waarin documenten effectief 
gescand en gedeeld moeten worden.

Door gebruik te maken van Document Capture Pro Server Authentication Edition1, 
kunnen IT-beheerders een aantal taken centraal beheren, van scantaakprofielen 
tot toegangsrechten voor gebruikers. Deze taken zijn vervolgens toegankelijk via 
het aanraakscherm van het apparaat waardoor de juiste opdrachten beschikbaar 
zijn voor de juiste gebruikers.

IT-beheerders kunnen de gebruikersbevoegdheden op verschillende manieren 
beheren, onder andere via een gebruikers-ID en wachtwoord, LDAP Active 
Directory, aanmelding met een ID-kaart en via een pincode. Beheerders 
kunnen bovendien schermen op afstand vergrendelen om profielwijzigingen 
door onbevoegde gebruikers te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de specifieke 
taakprofielen van elke gebruiker overal beschikbaar zijn, waar deze zich ook 
bevindt in het bedrijf.
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Flexibele en veelzijdige mediaverwerking
Dankzij de toonaangevende papierinvoertechnologie, met een langzame modus 
(primeur in de branche2), en een innovatieve functie voor het onderdrukken van de 
detectie van dubbele invoer, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om lastige media 
te scannen. Scan dunne media (min. 27 g/m²), dik kaartpapier (max. 413 g/m²), lange 
documenten tot 6096 mm lang of zelfs A3-formaat met behulp van de automatische 
draagveldetectie.

De robuuste DS-780N-scanner is uitgerust met krachtige dual-core CPU´s met 
hardwareversnelling die garant staan voor het vastleggen van hoogwaardige beelden. 

De uitgebreide scansoftware van Epson omvat beeldverbeteringsfuncties zoals 
automatische aanpassing van het formaat, bijsnijden en draaien, automatische 
skew-correctie en tekstverbetering.

Digitale bestanden kunnen worden gescand, opgeslagen en direct worden gedeeld. 
Bestanden worden automatisch een naam gegeven, gescheiden en verzonden 
voor optimale efficiëntie. Daarnaast bieden TWAIN-, WIA- en ISIS-drivers naadloze 
connectiviteit met uw bestaande document management en data storage systemen 
in de cloud.
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Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De werkelijke waarde van zakelijke 
documenten vastleggen

4x illustrative diagrams to 
show various workplaces

 

Gedeelde resource
Veilig scannen met gebruikersverificatie 
en op maat gemaakte taakprofielen 
voor elke afdeling.
Gevoelige informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld
Centraal beheerde taakprofielen

Receptie
Gebruiksvriendelijke 
en intuïtieve interface 
voor receptieruimten 
en selfservice-doeleinden.
Vergrendelingsfunctie voor 
het bedieningspaneel
Workflows starten

Individuele gebruiker
De DS-780N is een compacte 
oplossing, perfect voor kleine 
kantoren en thuiswerkers.
Taak aanmaken via één sneltoets
Document Capture Pro 2-software 
meegeleverd

Kleine afdelingen
Ideaal voor gedeelde 
werkomgevingen.
Afdelings- en gebruikergedefinieerde 
profielen
Beheerd door de lokale beheerder

1. Vereist download vanaf de Epson-website.

2. Vergeleken met scanners met invoer van losse vellen binnen het snelheidsbereik van 25 ppm tot 45 ppm, op basis van gegevens van de 
websites en brochures van de vijf best verkopende scannermodellen in EMEA voor het volledige jaar 2016, volgens InfoSource Document 
Management Scanner Sales Full Year 2016.

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be


