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Scan og del
Scan, send og modtag dokumenter hurtigt
og nemt. Kolleger rundt omkring i verden
kan få adgang og se dokumenterne på
samme tid.

Vores scannere er designet
til professionelt brug,
er brugervenlig og kan
være med til at strømline
arbejdsprocesserne.
De gør det muligt på en intelligent måde
at scanne og optimere dokumenter og
samtidig dele dem med kollegerne. Uanset
om der er behov for dobbeltsidet scan af
A4-dokumenter, visitkort, kvitteringer, batchscan eller flersidede dokumenter, kan du
være sikker på, at vores scannere opfylder
alle behov.

Den mobile virksomhed

Beskyt dine dokumenter

Få adgang hvor som helst – hjemme, på kontoret eller på farten.

Backup af vigtige dokumenter og data sikrer mod - eller forhindrer risikoen for datatab.

Arkivering giver overblik

Systemintegration

Arkivering af de scannede dokumenter sikrer en mere effektiv
dokumenthåndtering.

Enkel integration med eksisterende systemer og processer giver
øget effektivitet.

Hvorfor scanne?
Effektiv scanning mindsker afhængigheden af papirstrømme og giver endnu flere fordele end blot
at skabe søgbare filer, der er nemme at dele med kolleger. Vores scannere sikrer en velorganiseret
digital arbejdsgang og kan samtidig give virksomheden ekstra datasikkerhed, hjælpe med at opbygge
et digitaliseret revisionsspor, reducere omkostningerne og understøtte bestræbelserne på at opnå
virksomhedens miljømål.

Filoptimering

Dokumentsikkerhed

Gør data søgbare med OCR (Optical Character
Recognition - tegngenkendelse). Det giver mulighed
for at søge i indholdet af de scannede dokumenter,
så man ikke behøver at åbne og lukke hver enkelt fil
manuelt for at finde dét, man leder efter.

Digitale dokumenter gør det nemmere for
virksomheder at overholde GDPR-reglerne for
opbevaring af personoplysninger. Scannede
dokumenter kan beskyttes med adgangskode,
krypteres og arkiveres sikkert.

Efterlevelse af lovkrav

Pladsbesparende

Efterlevelse af lovkrav er et must for mange
virksomheder, og digitale dokumenter er med til at
forenkle processen, så virksomheder kan overholde
alle juridiske og lovbestemte krav. De scannede
filer kan indekseres og arkiveres, så de overholder
kravene ifm. audit.

Opnå et ryddeligt og nærmest papirfrit kontor ved
at fjerne alt unødvendigt papirarbejde. Når der er
mindre mængder papir at arkivere, kan de store
arkivskabe erstattes af en enkelt server, der kan
passe ind hvor som helst på kontoret.

Bedre for miljøet

Reducerede driftsomkostninger

En bedre balance mellem print og digitalt scan
hjælper virksomheden med at reducere det samlede
CO2-aftryk.

Alle vores scannere har lav vedligeholdelse på
grund af den høje kapacitet og robuste ruller, så
man ikke behøver at bekymre sig om løbende
driftsomkostninger.

Scannere med høj kapacitet
Brothers sortiment af Kofax-certificerede scannere
er udviklet til krævende arbejdspladser, hvor travle
afdelinger hurtigt og nemt kan batch-scanne og arkivere
store mængder af dokumenter i mange formater.
Fra batch-scanning af store mængder meget tykke
eller meget tynde papirformater til flersidede, blandede
formater og prægede plastikkort – alt kan scannes
kontinuerligt ved hjælp af en Separation Switch*.

*ADS-4300N, ADS-4700W og ADS-4900W er forsynet med Separation
Switch og Ultrasonic Multifeed Sensor som standard.

Automatisk dokumentføder (ADF)
til blandede formater

Direkte papirindføring

Automatisk, kontinuerligt scan af forskellige dokumenttyper.
Flere forskellige dokumenttyper, fra visitkort til foldet A3 med
forskellig papirtykkelse, kan indføres på samme tid.

Dokumenternes placering justeres for at sikre nøjagtigt scan af høj
kvalitet. Blandede formater scannes og behandles korrekt, hvilket
reducerer risikoen for fejlindføring og papirstop.

Ultrasonic Multifeed Sensor

Nem vedligeholdelse

Ved hjælp af lydbølger kan scannerens Ultrasonic Multifeed Sensor
identificere potentielle fejlindføringer og advarer brugeren om at
gribe ind. Det reducerer risikoen for beskadigede dokumenter og
datatab.

Scannerens store kapacitet og de robuste ruller giver lave
vedligeholdelsesomkostninger og reduceret nedetid.
Nem adgang til papirindføringen gør det muligt at fjerne papir,
der sidder fast, og CIS-alarmen fortæller, hvornår det er tid til at
rense scanneren, så det ikke er nødvendigt at tilkalde service.

Software til
billedoptimering
Brothers scannere har en omfattende softwarepakke,
der gør det muligt at redigere i data efter scanning og
dermed effektivisere din arbejdsgang.
Du kan dermed søge i både tekst og billeder, hente
data ud og optimere eller dele indhold og transformere
dine dokumenter til værdifulde dataressourcer ved
hjælp af branchekendt software.

Brother ScanEssentials
Vores indbyggede software, ScanEssentials, giver nem og imponerende billedoptimering ved scanning.
Foruden direkte scanning og simple arbejdsgange indeholder ScanEssentials andre funktioner, så de
scannede dokumenter kan skræddersys til din virksomhed – og du kan omdanne dem til værdifulde
dataressourcer.

Enkel arbejdsgang

Dokumentadskillelse1

Med en intuitiv, brugertilpasset betjening kan hyppigt anvendte
indstillinger gemmes for at skabe arbejdsgange, der er praktiske til
hverdagsopgaver.

Scan og opret filer baseret på et bestemt antal
enkeltsidede billeder eller papirark ved hjælp af Zonal
OCR eller stregkoder, selv om der er flere dokumenter i
dokumentføderen.

Avanceret billedbehandling

Redigering og indeksering af
dokumenter1

Billedbehandling, der genererer tydeligt læsbare artikler, reducerer
filstørrelsen til deling og renser indholdet til print.

Tilføj scannede sider eller udskift sider i eksisterende
filer. Det scannede og den tilhørende scanneinfo kan
eksporteres til en indeksfil i TXT-, CSV- eller XML-format.

Digital opmærkning

Metadata1

Siderne kan mærkes elektronisk med sidenummer, dato,
klokkeslæt og endda brugerdefinerede referencer på scannede
billeder for nemt at arkivere og finde scannede sider.

Læsning af stregkode eller tekststreng for at definere
metadata til dokumentadskillelse eller filnavngivning.

1 - Kun standardversion

Brancheanerkendt software
Scannerne har brancheanerkendt software til dokumentstyring, så du kan gøre meget
mere med det scannede dokument.

Kofax
PaperPort SE™

NewSoft
Bizcard

Med Kofax PaperPort™ kan enkeltpersoner
og virksomheder scanne, dele, søge
og organisere dokumenter i én enkel,
integreret løsning.

En komplet løsning til håndtering af
oplysninger fra scannede visitkort,
så dine kontakter kan redigeres
og synkroniseres til forskellige
kontakthåndteringssystemer.

Kofax
Power PDF Standard

NewSoft
Image Folio

Opret, konvertér og saml redigerbare
PDF-filer fra Word, Powerpoint, Excel
eller billeder.

Et omfattende
billedbehandlingsprogram,
der kan håndtere scannede
fotografier, grafik og tegninger.

Effektiv scanner med kablet
og trådløst netkort samt
brugertilpasset touchscreen

Dobbeltsidet scan op til 120 ipm
100-arks automatisk dokumentføder (ADF)
10,9 cm touchscreen med 56 konfigurerbare genveje
Personlig tilpasning til flere brugere
Sikker arbejdsgruppedeling
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Understøtter AirPrint-scan
Avanceret billedbehandling og batch-scan
Auto Start Scan, Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch,
Scan Preview, CIS Cleaning Alarm

ADS-4900W

Hurtig scanner med kablet og trådløst netkort
samt brugertilpasset touchscreen

Dobbeltsidet scan op til 80 ipm
80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
10,9 cm touchscreen med 56 konfigurerbare genveje
Personlig tilpasning til flere brugere
Sikker arbejdsgruppedeling
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Understøtter AirPrint-scan
Avanceret billedbehandling og batch-scan
Auto Start Scan, Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch,
Scan Preview, CIS Cleaning Alarm

ADS-4700W

Hurtig, kablet og trådløs scanner

Dobbeltsidet scan op til 70 ipm
60-arks automatisk dokumentføder (ADF)
7,1 cm touchscreen med 20 konfigurerbare genveje
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Superspeed USB 3.0 og scan direkte til USB-medie
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS), WIA, Linux SANE
Understøtter AirPrint-scan
Avanceret billedbehandling
Auto Start Scan

ADS-4500W

Hurtig netværksscanner til kontorer

Dobbeltsidet scan op til 80 ipm
80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
3 konfigurerbare genvejstaster
Scan direkte til USB-medie
Mobile Connect-app
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Understøtter AirPrint-scan
Avanceret billedbehandling og batch-scan
Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch

ADS-4300N

Hurtig scanner til kontoret

Dobbeltsidet scan af op til 70 ipm
60-arks automatisk dokumentføder (ADF)
Scan direkte til USB-medie
Driver-kompatibilitet med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ICA Linux SANE
Avanceret billedbehandling

ADS-4100

Opgradér din arbejdsgang med en Brother-løsning

Brugertilpasset touchscreen
Gør tidskrævende og kompliceret dokumenthåndtering og
arkivering enkel med Custom UI. Tilpas din touchscreen, og
opret genvejstaster for hyppige “scan til”-destinationer, så filerne
bliver arkiveret korrekt med et enkelt tryk.

Automatisk arkivering ved hjælp
af stregkoder
Letter den arbejdskrævende opgave med at scanne flere
dokumenter, arkivere dem og efterfølgende omdøbe
filerne. Barcode Utility gør det muligt at scanne og gemme
dokumenter, der er forsynet med en stregkode, på det
ønskede sted. Adskillelsen af et dokument-batch foregår
automatisk, og hver enkelt fil dirigeres til den udpegede
netværksmappe.

BÆRBAR SCANNER

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

Specifikationer
og funktioner

1 Gratis download fra Brother Solutions Centre http://support.brother.com
2 Udregnet med 80 g/m² papir
3 Kræver internetforbindelse

Generelt
10,9 cm farvetouchscreen
7,1 cm farvetouchscreen
LED-indikatorer og taster

Dokumenthåndtering 2
Scannehastighed: op til 35 sider i minuttet, A4, farve og s/h, dobbeltsidet (300 dpi)
Scannehastighed: op til 40 sider i minuttet, A4, farve og s/h, dobbeltsidet (300 dpi)
Scannehastighed: op til 60 sider i minuttet, A4, farve og s/h, dobbeltsidet (300 dpi)
60-arks automatisk dokumentføder (ADF)
80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
100-arks automatisk dokumentføder (ADF)
Tykkelse på plastikkort: op til 1,32 mm (præget), uden prægning: op til 1,10 mm
Mediestørrelse: bredde 50,8-215,9 mm, højde 50,8-355,6 mm
40-200 g/m2
25-413 g/m2

Tilslutning
SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0-medie (bagpå)
Kabelbaseret netværksinterface (10Base-T/100Base-TX)
2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi DirectTM 802.11g/n
5 GHz: IEEE 802.11a/n

Scan til-muligheder
PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi)
PDF (single, multi, PDF/A-1b, sikret, signeret), JPEG, TIFF (single, multi)
Scan til pc, direkte scan (til USB-medie)
Netværk (SMB), FTP/SFTP
E-mailserver
SharePoint (lokalt), Brother Web Connect3, Scan til HTTP(S), Brother-apps3

Scannefunktioner
Scanneopløsning på op til 600 x 600 dpi (enhed), 1200 x 1200 dpi (driver)
Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch
Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch, Scan Preview, CIS Cleaning Alarm
Auto Start Scan, Fortløbende scanning, Genoptag scan og dokumentadskillelse

Software-/driver-downloads1
Windows: Brother ScanEssentials Lite, NewSoft, Presto! Bizcard 6, Image Folio, Brother iPrint&Scan til PC, Kofax PaperPort, Kofax
Power PDF Standard v3, fjernopsætning
macOS: NewSoft, Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan til kontorscanner, fjernopsætning
Windows: Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan til scanner, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3,
fjernopsætning Setup
macOS: Brother iPrint&Scan til scanner, fjernopsætning
Windows: TWAIN, WIA, Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise)(32 & 64 bit editions), Windows 8.1 (32 & 64 bit editions),
Windows 7 SP1 (32 & 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

Forbrugsstoffer og opgraderinger
Indføringsark, 500 gange (pakke med 2) CS-A3301
Scannerrulle-sæt PRK-A3001
Scannerrulle-sæt PRK-A4001
Custom UI
Barcode Utility

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Med forbehold for ændringer.
Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Kontakt os:

www.brother.dk

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark
Tlf.: +45 43 31 31 31
Mail: info@brother.dk
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