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Дигитализиране и
сътрудничество
Сканирайте, изпращайте и получавайте бизнес
документи бързо и лесно. Различни колеги могат
да имат достъп и могат да преглеждат цифрови
документи едновременно.

Експертно създадени с
мисъл за бизнеса, нашата
нова серия настолни
документни скенери ви
помага за рационализиране
на бизнеса и осигурява на
потребителя лесно и удобно
преживяване.
Те ви позволяват интелигентно да
сканирате и оптимизирате съдържанието
на вашите документи и лесно да си
сътрудничите с колегите. Независимо
дали става дума за двустранно А4, визитни
картички, разписки или пакетно сканиране
на многостранични документи, може да
бъдете уверени, че тази серия ще
отговори на вашите бизнес нужди.

Бизнес в движение

Защитете вашата информация

Отдалечен достъп до информацията – вкъщи, в
офиса или в движение.

Архивирайте важни документи и информация, за да
защитите или предотвратите потенциална загуба на данни.

Ключът е в организацията

Системна интеграция

Управлявайте и архивирайте сканирани данни
за по-ефективни бизнес процеси.

Лесна интеграция в съществуващите системи и
процеси за максимална ефективност.

Защо сканиране?
Намаляването на зависимостта от хартиени работни процеси и заместването им с ефективно сканиране
има по-големи ползи за бизнеса, отколкото просто създаването на файлове с възможност за търсене и
споделяне с колегите. Чрез добре организиран дигитализиран работен процес, нашата серия
документни скенери може да даде на вашия бизнес допълнителна сигурност на данните, да ви помогне
да изградите удобна дигитализирана работна пътека, да намалите разходите и да постигнете
екологичните си цели.

Оптимизиране на файловете

Защита на документите

Направете търсенето на данни лесно с оптично
разпознаване на символи (OCR). Улавянето на
информацията в документите ви позволява да
търсите в съдържанието, премахвайки
необходимостта от ръчно отваряне и затваряне
на всеки файл.

Дигиталните документи улесняват компаниите да
изпълнят законовата си отговорност за спазване на
регламентите на GDPR за съхранение на лични
данни. Сканираните документи могат да бъдат
защитени с парола, криптирани и записани на
сигурно място.

Отговаряне на изискванията на
одита

Спестяване от пространството

Тъй като спазването на изискванията е
задължително за много фирми, цифровите
документи опростяват целия процес, за да могат
организациите да се придържат към законовите
и регулаторни изисквания. Файловете могат да
се организират, така че да отговорят на вашите
нужди.

Намалете затормозяването и претрупването на
офиса с хартия, като премахнете излишните
документи. С по-малкото хартия се премахва и
необходимостта от големи шкафове за документи,
като това може да се замени от един сървър във
всеки офис.

Голям обем сканиране
Създадени за взискателни работни места с голям
обем натоварване, серията документни скенери
Brother е Kofax сертифицирана и позволява на
натоварени отдели да сканират и архивират поголям брой и по-разнообразни документи бързо и
лесно.
От пакетно сканиране на големи обеми дебели или
тънки хартиени документи, до многостранични
смесени пакетни носители и релефни пластмасови
карти, всичко може да се сканира с помощта на
функцията "Превключване на подаването".*

*Функциите Превключване на подаването и Сензор за двойно подаване са
налични при модели ADS-4300N, ADS-4700W, ADS-4900W

По-чиста околна среда
По-добрият баланс между цифровото сканиране
и печата помага на вашият бизнес да намали
въздействието върху околната среда.

Намаляване на разходите
Всички наши скенери не изискват голяма
поддръжка, поради тяхната способност за голям
обем сканиране и здрави ролкови механизми, което
означава, че не е нужно да се притеснявате от
текущите експлоатационни разходи.

Автоматично листоподаващо
устройство (ADF) за различни медии
Автоматично сканиране на различни типове документи един
след друг. Едновременно могат да се подават различни
документи, от визитни картички, до сгънат формат А3 с
различна дебелина на хартията.

Сензор за двойно подаване
Ултразвуковият сензор за двойно подаване използва
звукови вълни, за да идентифицира потенциално
неправилно подаване и предупреждава потребителя на
скенера да се намеси. Това намалява риска от
повреждане на документите и загубата на информация.

Директен (прав) път на хартията
Подравнява документите, за да може да осигури точно,
висококачествено сканиране. Смесените купове могат да бъдат
сканирани и обработени правилно, намалявайки риска от
неправилно подаване или задръстване.

Лесна поддръжка
Разходите за поддръжка са намалени, поради възможността за
сканиране на големи обеми документи и надеждния ролков
механизъм. Лесният достъп до пътя на хартията ви позволява
бързо да изчистите всяка заседнала хартия, а CIS съобщението за
почистване ви напомня да почистите техниката, когато е
необходимо, без да е нужно да звъните на сервизен център.

Софтуер за сканиране

Признат от индустрията софтуер
Серията идва с признат от индустрията софтуер за управление на документите, който
ви дава възможност за правите много повече с вашите сканирани документи.

Скенерите на Brother включват пълен софтуерен
пакет предназначен за ефективното оживяване
на хартиените копия, откриване на
информацията и рационализиране на вашия
работен процес.
Имате свободата да търсите текст и
изображения, да извличате информация и да
оптимизирате или споделяте съдържание,
превръщайки вашите документи в ценни ресурси
за данни, чрез признат от индустрията софтуер.

Brother ScanEssentials

Kofax
PaperPort SE™

NewSoft
Bizcard

Kofax PaperPort™ дава възможност за
сканиране, споделяне, търсене и
организиране на документи в просто
интегрирано решение.

Цялостно решение за управление
на контакти, което ви позволява
да сканирате, редактирате и
синхронизирате контактите на
визитни картички с различни
софтуерни приложения за
управление на контакти.

Насладете се на безпроблемно и впечатляващо сканиране на изображенията с нашия вграден
софтуер ScanEssentials.

Kofax
Power PDF Standard

Освен лесното сканиране и опростените работни процеси, ScanEssentials ви предоставя
допълнителни функции, така че да можете да приспособявате сканираните документи към вашия
бизнес, трансформирайки ги в ценни ресурси за данни.

Създавате, конвертирате и сглобявате
редактируеми PDF файлове от Word,
Powerpoint, Excel или изображение.

Улеснен работен процес

Разделяне на документи1

Чрез интуитивния потребителски софтуер може да запазвате
често използвани настройки за сканиране, за да създавате
множество работни потоци удобни за ежедневните задачи.

Сканирайте и създавайте файлове с определен брой
страници, разделяйки ги чрез определен текст или
баркод, дори когато повече документи са поставени
на ADF.

Разширена обработка на
изображенията

Редактиране и
индексиране на файлове1

Функциите за обработка на изображенията генерират ясни,
четливи файлове за четене, намаляват размера на файла за
споделяне и изчистват съдържанието за печат.

Добавете сканирани или променени страници
към съществуващи файлове. Заедно с
процеса на сканиране може да експортирате
информация към файла с индекси в следните
формати TEXT, CSV, или XML.

Дигитално маркиране

Метаданни1

Дигитално номериране на страници, поставяне на дати и
дори персонализирани маркери на сканираните
изображения за лесно откриване на сканираните страници.

Прочитане на баркод или определен текст за
определяне метаданните на документа за
разделяне или наименуване на файла.

1 - само стандартна версия

NewSoft
Image Folio
Пълна програма за обработка на
мултимедийни изображения,
която обработва сканирани
снимки, графики и чертежи.

Бърз настолен документен скенер с жична
и безжична мрежова свързаност

Двустранно сканиране до 70 изображения в минута
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 60 листа
7.1 см сензорен дисплей с 20 конфигурируеми преки пътища
Директно сканиране към USB

Високопроизводителен настолен
документен скенер с жична и
безжична мрежова свързаност и
удобен сензорен дисплей

Мобилна свързаност
Високоскоростно USB3.0 и директно сканиране към USB
Драйвер съвместимост с TWAIN (Win, macOS), WIA, Linux SANE
Поддържа AirPrint сканиране
Разширена обработка на изображенията
Автоматично стартиране на сканиране

Двустранно сканиране до 120 изображения в минута
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 100 листа
10.9 см сензорен дисплей с 56 конфигурируеми преки пътища

ADS-4500W

Персонализирано изживяване за много потребители
Сигурно споделяне в работна група
Директно сканиране към USB
Мобилна свързаност
Драйвер съвместимост с TWAIN (Win, macOS), WIA,
ISIS, Linux SANE

Високоскоростен мрежови настолен
документен скенер

Двустранно сканиране до 80 изображения в минута
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 80 листа

Поддържа AirPrint сканиране

3 конфугурируеми бутона

Разширена обработка на изображенията и пакетно сканиране

Директно сканиране към USB

Автоматично стартиране на сканиране, сензор за двойно
подаване, превключване на подаването, преглед преди
сканиране, CIS съобщение за почистване

Мобилна свързаност
Драйвер съвместимост с TWAIN (Win, macOS), WIA,
ISIS, Linux SANE
Поддържа AirPrint сканиране
Разширена обработка на изображенията и пакетно сканиране

ADS-4900W

Сензор за двойно подаване, превключване на подаването

ADS-4300N

Високоскоростен настолен документен
скенер с жична и безжична мрежова
свързаност и удобен сензорен дисплей

Двустранно сканиране до 80 изображения в минута
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 80 листа
10.9 см сензорен дисплей с 56 конфигурируеми преки пътища
Персонализирано изживяване за много потребители
Сигурно споделяне в работна група
Директно сканиране към USB
Мобилна свързаност

Бърз настолен документен скенер

Двустранно сканиране до 70 изображения в минута
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 60 листа
Директно сканиране към USB
Драйвер съвместимост с TWAIN
(Win, macOS), WIA, ICA, Linux SANE
Усъвършенствана обработка на изображенията

Драйвер съвместимост с TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Поддържа AirPrint сканиране
Разширена обработка на изображенията и пакетно сканиране
Автоматично стартиране на сканиране, сензор за двойно
подаване, превключване на подаването, преглед преди
сканиране, CIS съобщение за почистване

ADS-4700W

ADS-4100

Иновативен работен процес с решенията на
Brother
Персонализиран сензорен дисплей
Със специализираното решение Custom UI може да
направите лесно, сложното и отнемащо време
архивиране на документите. Създайте специфични
работни потоци за често избирани местоположения
за ‘сканиране към’ на напълно адаптивния сензорен
екран, позволявайки ви с едно натискане да
запазвате своите файлове на правилната дестинация.

Автоматично насочване на документи
с баркод
Намалете трудоемките задачи за сканиране на няколко
документа, запазване и след това преименуване на
файловете. Специализираното приложение Barcode Utility
позволява документите, които имат баркод да бъдат
сканирани и запазени на необходимото място, като
автоматизира отделянето на документи и насочва всеки
отделен файл към определена папка във вашата мрежа.

LAPTOP SCANNER

ADS-4900W
ADS-4700W
ADS-4500W
ADS-4300N
ADS-4100

Функции и характеристики

1 Безплатно за сваляне от Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
2 Изчислено при употреба на 80gsm хартия
3 Изисква Интернет свързаност

Общи характеристики
10.9 см цветен сензорен дисплей
7.1 см цветен сензорен дисплей
LED и бутони

Боравене с хартията 2
До 35 стр./мин A4 цветно и черно-бяло - скорост двустранно сканиране (300dpi)
До 40 стр./мин A4 цветно и черно-бяло - скорост двустранно сканиране (300dpi)
До 60 стр./мин A4 цветно и черно-бяло - скорост двустранно сканиране (300dpi)
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 60 листа
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 80 листа
Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 100 листа
Дебелина на пластичните карти до 1.32 мм (релефни), без релеф до 1.10 мм
Ширина на медията 50.8 - 215.9 мм, Височина 50.8 - 355.6 мм
40 - 200 gsm
25 - 413 gsm

Свързаност
SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (заден)
Мрежови интерфейс (10Base-T/100Base-TX)
2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi DirectTM 802.11g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n

Сканиране - опции
Включително PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi)
Включително PDF (single, multi, PDF/A-1b, secured, signed), JPEG, TIFF (single, multi)
Сканиране към компютър, директно сканиране (USB памет)
Мрежа (SMB), FTP/SFTP
И-мейл сървър
SharePoint, Brother Web Connect3, сканиране към HTTP(S), Brother приложения3

Сканиране - функции
Резолюция на сканиране до600 x 600dpi (скенер), 1200 x 1200dpi (драйвер)
Сензор за двойно подаване, превключване на подаването
Сензор за двойно подаване, превключване на подаването, преглед преди сканиране, CIS съобщение за почистване
Автоматично стартиране на сканиране, непрекъснато сканиране, възобновяване на сканирането, разделяне на документите

Софтуер/Драйвери за сваляне 1
Windows: Brother ScanEssentials Lite, NewSoft - Presto! Bizcard 6, Image Folio, Brother iPrint&Scan за настолни компютри,
Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup
macOS: NewSoft - Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan за настолни компютри, Remote Setup
Windows: Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan за настолни компютри, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3,
Remote Setup macOS: Brother iPrint&Scan за настолни компютри, Remote Setup
Windows: TWAIN, WIA, Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise)(32 или 64 bit editions), Windows 8.1(32 или 64 bit editions),
Windows 7 SP1 (32 или 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: TWAIN, macOS 10.14.x/10.15.x/11.0.x/11.1.x
Linux: SANE
macOS: AirPrint Scan
macOS: ICA
Windows: ISIS
Brother Mobile Connect (iOS, Android), BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional 4

Консумативи и специализирани решения
Подложка за сканиране - 500 пъти (комплект от 2) CS-A3301
Комплект ролки PRK-A3001
Комплект ролки PRK-A4001
Custom UI
Barcode Utility

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на
марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Контакт:

www.brother.bg

Brother Central and Easter Europe GmbH
Представителство за България
ж.к. София парк, Търговска зона,
Сграда 16Б, ет. 2, офис 5
Тел: +3592 958 35 25
Факс: +3592 850 41 41
Уебсайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

