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Digitisera och
samarbeta
Skanna, skicka och ta emot affärsdokument
snabbt och smidigt. Kollegor över hela
världen kan få åtkomst till digitala dokument
samtidigt.

Våra skannrar är utvecklade
specifikt för företag och
hjälper dig att effektivisera
dina affärsprocesser genom
smidiga och intuitiva
funktioner.
De gör det enkelt att skanna och optimera
dina dokument för smidigt samarbete med
kollegorna. Oavsett om det handlar om
dubbelsidiga A4-sidor, visitkort, kvitton eller
flersidig skanning kan du lita på att den
här serien uppfyller alla dina professionella
skanningsbehov.

Det mobila företaget

Skydda din information

Få tillgång till informationen på distans
– hemma, på kontoret eller på resande fot.

Säkerhetskopiera viktiga dokument och data
för att förebygga eller förhindra dataförlust.

Organisation är nyckeln

Systemintegration

Hantera och arkiverade inskannade data för
effektivare affärsprocesser.

Smidig integration med befintliga system
och processer för maximal effektivitet.

Varför ska jag skanna?
Effektiv skanning minskar pappersflödet och innebär fler affärsfördelar än bara möjligheten att skapa
sökbara filer som är enkla att dela med kollegorna. Genom ett välorganiserat digitalt arbetsflöde kan
våra skannrar även ge ditt företag ökad datasäkerhet, göra den digitiserade informationen spårbar,
sänka kostnaderna och hjälpa dig att nå dina miljömål.

Filoptimering

Dokumentsäkerhet

Gör informationen sökbar med hjälp av OCR
(Optical Character Recognition). När dokumentet
bearbetas med OCR kan du söka igenom innehållet
och behöver inte manuellt öppna och stänga varje fil
för att hitta det du letar efter.

Digitala dokument gör det enklare för företagen
att följa GDPR-bestämmelserna om lagring och
hantering av personuppgifter. Skannade dokument
kan lösenordsskyddas, krypteras och sparas på en
säker plats.

Regelefterlevnad

Platsbesparande

Regelefterlevnad är ett måste för de flesta
företag, och digitala dokument gör det enklare
för organisationen att följa gällande lagar och
bestämmelser. Filerna kan indexeras och
organiseras för att uppfylla kraven.

Bli av med pappershögarna genom att skanna dina
fysiska dokument. Med färre papper att arkivera
minskar behovet av mappar och arkivskåp, och allt
kan ersättas av en central server på kontoret.

Bättre för miljön

Lägre driftskostnader

Med en bättre balans mellan utskrifter och
digital skanning kan ditt företag även minska
koldioxidutsläppen.

Alla våra skannrar kräver extremt lite underhåll
tack vare sin höga skanningskapacitet och robusta
rullmekanism, så att du inte behöver oroa dig för
skenande driftskostnader.

Skanning av stora volymer
Brothers serie med Kofax-certifierade bordsskannrar är
utformade för krävande affärsmiljöer och stora volymer.
Du kan skanna ett stort antal dokument och flera olika
dokumenttyper snabbt och enkelt.
Från flersidig skanning av stora volymer tjockt eller tunt
papper till olika papperstyper eller till och med inplastade
kort – allt kan skannas kontinuerligt med hjälp av
Separation Switch-funktionen.*

*Separation Switch och Ultrasonic Multifeed Sensor är tillgängliga på
ADS-4300N, ADS-4700W, ADS-4900W

Automatisk dokumentmatare för
olika papperstyper

Automatisk skevkorrigering

Skanna automatiskt olika typer av dokument efter varandra.
En rad olika dokument, från visitkort till vikta A3-dokument och
olika papperstjocklekar, kan skannas samtidigt.

Linjerar arken för att säkerställa högkvalitativ skanning.
Olika dokument kan skannas och bearbetas med mindre
risk för felmatning eller papper som fastnar.

Ultrasonic Multifeed Sensor

Smidigt underhåll

Ultrasonic Multifeed Sensor använder ljudvågor för att
identifiera potentiella felmatningar och varna användaren. Det
minskar risken för skadade dokument och förlorad information.

Lägre underhållskostnader och driftstopp tack vare kapacitet för
stora volymer och tillförlitlig rullmekanism. Med smidig åtkomst
till pappersbanan kan du enkelt få bort eventuella papper som
fastnat, och CIS Cleaning Alarm meddelar dig när enheten
behöver rengöras utan att tillkalla service.

Program för
avancerad skanning
Brothers skannrar har en omfattande uppsättning
program som effektivt ger liv åt dina inskannade
dokument – för att ge åtkomst till informationen och
effektivisera dina arbetsflöden.
Du kan söka i texter och bilder, extrahera information
och optimera eller dela innehållet för att förvandla
dina dokument till värdefulla dataresurser med hjälp
av avancerad programvara.

Brother ScanEssentials
Ta del av intuitiv och imponerande bildoptimering med vår inbyggda programvara ScanEssentials.
Utöver smidig skanning och enkla arbetsflöden ger ScanEssentials tillgång till funktioner som hjälper dig att
skräddarsy de skannade dokumenten för just ditt företag, och omvandla dem till värdefulla dataresurser.

Smidigt arbetsflöde

Dokumentseparation1

Med en intuitiv användarupplevelse kan du spara inställningar
som används ofta och skapa flera olika arbetsflöden för dagliga
arbetsuppgifter.

Skanna och skapa filer baserat på ett specifikt antal
ensidiga bilder eller pappersark med hjälp av Zonal
OCR eller streckkoder, även om den automatiska
dokumentmataren innehåller flera dokument.

Avancerad bildbehandling

Redigera och indexera filer1

Avancerade bildbehandlingsfunktioner skapar tydligt läsbara artiklar,
minskar filstorleken för delning och rengör innehållet för utskrift.

Lägg till skannade sidor eller byt ut sidor i befintliga
filer. Utöver skanningsresultatet kan du exportera
skanningsinformationen till en indexfil i TXT-, CSVeller XML-format.

Digital Imprinter

Metadata1

Märk skannade sidor elektroniskt med sidnummer, datum,
klockslag eller anpassade referenser för att enkelt hitta och
identifiera skannade sidor.

Läs av en streckkod eller en specifik textsträng för
att definiera metadata för dokumentseparation eller
filnamn.

1 – endast standardversionen

Program för dokumenthantering
Serien kompletteras av en mängd avancerade dokumenthanteringsprogram som hjälper
dig att göra mycket mer med dina inskannade dokument.

Kofax
PaperPort SE™

NewSoft
Bizcard

Med Kofax PaperPort™ kan privatpersoner
och företag skanna, dela, söka och
organisera sina dokument i en enkel,
integrerad lösning.

En komplett lösning för
kontakthantering som gör det
möjligt att skanna, redigera och
synkronisera affärskontakter till
olika kontakthanteringsprogram.

Kofax
Power PDF Standard

NewSoft
Image Folio

Skapa, konvertera och organisera
redigerbara PDF:er från Word, Powerpoint,
Excel eller bildfiler.

Ett avancerat och omfattande
bildbearbetningsprogram som
behandlar skannade foton, bilder
och teckningar.

Högpresterande skanner
med anpassad pekskärm
och trådbunden och trådlös
nätverksanslutning
Dubbelsidig skanning av upp till 120 bilder per minut
Automatisk dokumentmatare för 100 ark
10,9 cm pekskärm med 56 programmerbara genvägar
Personlig anpassning för flera användare
Secure Workgroup Sharing
Skanna direkt till USB-värd
Mobile Connect-app
Drivrutin kompatibel med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Stöder AirPrint Scan
Avancerad bildbehandling och flersidig skanning
Auto Start Scan, Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation
Switch, Scan Preview, CIS Cleaning Alarm

ADS-4900W

Snabb skanner med anpassad pekskärm och
trådbunden och trådlös nätverksanslutning

Dubbelsidig skanning av upp till 80 bilder per minut
Automatisk dokumentmatare för 80 ark
10,9 cm pekskärm med 56 programmerbara genvägar
Personlig anpassning för flera användare
Secure Workgroup Sharing
Skanna direkt till USB-värd
Mobile Connect-app
Drivrutin kompatibel med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Stöder AirPrint Scan
Avancerad bildbehandling och flersidig skanning
Auto Start Scan, Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch,
Scan Preview, CIS Cleaning Alarm

ADS-4700W

Snabb, trådbunden och trådlös bordsskanner

Dubbelsidig skanning av upp till 70 bilder per minut
Automatisk dokumentmatare för 60 ark
7,1 cm pekskärm med 20 programmerbara genvägar
Skanna direkt till USB-värd
Mobile Connect-app
Superspeed USB3.0 och skanna direkt till USB-värd
Drivrutin kompatibel med TWAIN (Win, macOS), WIA, Linux SANE
Stöder AirPrint Scan
Avancerad bildbehandling
Auto Start Scan

ADS-4500W

Snabb skanner med nätverksanslutning

Dubbelsidig skanning av upp till 80 bilder per minut
Automatisk dokumentmatare för 80 ark
3 programmerbara snabbvalsknappar
Skanna direkt till USB-värd
Mobile Connect-app
Drivrutin kompatibel med TWAIN (Win, macOS),
WIA, ISIS, Linux SANE
Stöder AirPrint Scan
Avancerad bildbehandling och flersidig skanning
Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch

ADS-4300N

Snabb bordsskanner

Dubbelsidig skanning av upp till 70 bilder per minut
Automatisk dokumentmatare för 60 ark
Skanna direkt till USB-värd
Drivrutin kompatibel med TWAIN
(Win, macOS), WIA, ICA, Linux SANE
Avancerad bildbehandling

ADS-4100

Uppgradera arbetsflödet med Brothers lösningar

Personligt anpassad pekskärm
Gör tidskrävande och komplicerad dokumentarkivering enkel
och smidig med Custom UI. Skapa särskilda arbetsflöden för
vanliga ”skanna till”-destinationer på den helt anpassningsbara
pekskärmen, så att dina filer kan sparas på rätt plats med en
knapptryckning.

Automatisering av dokumentflödet
med streckkoder
Minska det tidskrävande arbetet med att skanna, spara
och döpa om stora dokumentmängder. Med programvaran
Barcode Utility kan dokument som är försedda med
streckkod skannas och sparas till önskad plats. Programvaran
automatiserar sorteringen i ett batchjobb och sparar varje
enskild fil till den önskade mappen i ditt nätverk.

BÄRBAR SKANNER

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

Specifikation
och funktioner

1 Gratis nedladdningar finns på Brothers webbplats Solutions Centre http://solutions.brother.com
2 Beräknat med 80 gsm papper
3 Kräver internetanslutning

Allmänt
10,9 cm färgpekskärm
7,1 cm färgpekskärm
LED och knappar

Dokumenthantering2
Upp till 35 sid/min A4 i färg och svartvitt, dubbelsidig skanning (300 dpi)
Upp till 40 sid/min A4 i färg och svartvitt, dubbelsidig skanning (300 dpi)
Upp till 60 sid/min A4 i färg och svartvitt, dubbelsidig skanning (300 dpi)
Automatisk dokumentmatare för 60 ark
Automatisk dokumentmatare för 80 ark
Automatisk dokumentmatare för 100 ark
Plastkort med tjocklek upp till 1,32 mm (med prägling), utan prägling upp till 1,10 mm
Mediets bredd 50,8– 215,9 mm, höjd 50,8–355,6 mm
40–200 gsm
25–413 gsm

Anslutningsmöjligheter
SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0-värd (bakre)
Trådbunden nätverksanslutning (10Base-T/100Base-TX)
2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi DirectTM 802.11g/n
5 GHz: IEEE 802.11a/n

Alternativ för skanna till
Inklusive PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi)
Inklusive PDF (single, multi, PDF/A-1b, secured, signed), JPEG, TIFF (single, multi)
Skanna till PC, Direktskanning (USB-värd)
Nätverk (SMB), FTP/SFTP
E-postserver
SharePoint (på plats), Brother Web Connect3, Skanna till HTTP(S), Brother-appar3

Skanningsfunktioner
Skanningsupplösning upp till 600 x 600 dpi (enhet), 1200 x 1 200 dpi (drivrutin)
Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch
Ultrasonic Multifeed Sensor, Separation Switch, Scan Preview, CIS Cleaning Alarm
Auto Start Scan, Continuous Scan, Resume Scan, Document Separation

Nedladdning av programvara/drivrutin1
Windows: Brother ScanEssentials Lite, NewSoft – Presto! Bizcard 6, Image Folio, Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax PaperPort,
Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup
macOS: NewSoft – Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan for Desktop, Remote Setup
Windows: Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup
macOS: Brother iPrint&Scan for Desktop, Remote Setup
Windows: TWAIN, WIA, Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 eller 64 bit), Windows 8.1 (32 eller 64 bit), Windows 7 SP1
(32 eller 64 bit), 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

Förbrukningsartiklar och uppgraderingar
Bärark för 500 omgångar (förpackning med 2), CS-A3301
Roller Kit PRK-A3001
Roller Kit PRK-A4001
Custom UI
Barcode Utility

Friskrivning: Samtliga specifikationer är uppdaterade vid trycktillfället och kan komma att ändras.
Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

Kontakt:

www.brother.se

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00
Mail: info@brother.se

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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