Taratın©
Çıktılarınızı üzerinde
oynayabileceğiniz dijital
ortama dönüştürmenin
basit çözümü

İşinizi kolaylaştırın!
Basit MFP Çözümleri ile

Avantajları

Basitlik

Verimlilik

Hata azalması

Bu basit çözümün nasıl
hızlıca vazgeçilmez
olduğunun farkına varın,
çıktılarınızın üzerinde
çalışmak hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
Tek tuş tarama ile çıktılarınızı
dijital ortama değiştirme.
Word'e tarama fonksiyonunu
kullanarak bir mektup Word
dokümanı haline gelir ve
kolaylıkla e-postalama veya
düzeltme yapabilirsiniz.
Excel dokümanlarıda artık
problem değil - MFP cihazınız
üzerinden dosyayı taratın,
Excel dokümanınız hazır ve
sizi bekliyor.

Hızlı ve basit tarama daha
akıllıca çalışmak demektir.
Dokümanları tekrar yazmak
geçmişte kalan birşey. Ana
klasöre tarama fonksiyonu
yazınızı derhal düzeltme
veya OCR için hazırlar.
Değişik formattaki dosyaları
bile tek doküman altına
toplayabilirsiniz - basitçe
sürükleyin ve bırakın çıktınız
artık tek doküman: karmaşık
düzenleme işleri artık yok.
Boşa çıkan zamanlarınız ile
neler yapabileceğinizi hayal
edin.

Tekrar yazım sadece
zaman kayıbı değildir aynı zamanda hatalar ile
sonuçlanır. Ayrıntılı halde
olan bir Excel dosyasını
tekrar yazmak her zaman
ufak hatalara sebebiyet
verebilir. Bu ufak hatalar ise
hesaplamaların bulunduğu
programda büyük kötü
sonuçlara neden olabilir.
Excel'e tarama bu riskleri
tamamen kaldırır, ve büyük
hataların yapılma kaynağını
sona erdirir.

Nasıl çalışır?

1

İstenilen klasöre
dokümanınızı taratın

2

Cihazınız üzerinden doküman
işleme fonksiyonunu seçin,
örnek Word'e tarama, Excel'e
tarama

6

Değişik tipteki
dokümanlarınızı set olarak
tek format yapabilirsiniz,
örnek Word veya PPT

PP T

5

3

Eğer gerekirse, manuel
olarak bilgileri MFP
cihazınız üzerine
girebilirsiniz

4

Sürükle ve Bırak
fonksiyonu ile
dokümanlarınızı Word
veya Excel yapın

Dosya (kişisel) klasöre ulaşır
ulaşmaz, kullanıma hazırdır.
Şimdi rahatlıkla üzerinde
oynama yapabilir, değiştirebilir
ve paylaşabilirsiniz

Bu kadar basit.

Basit MFP Çözümleri
Taratın©

Esnekleştirin©

Tek-tuş tarama
Kişiselleşen iş akışı (tarama)
Word'e, Excel'e, PDF'ye tarama
Değişik formattaki dosyaları birleştirme
Uyarlanabilen kullanıcı Arayüzü
Ana klasöre tarama
Postaya tarama
Paylaşım Noktasına tarama
FTP'ye tarama
Paylaşım klasörüne tarama
Web tabanlı kullanıcı yönetim arayüzü
LDAP birleşimi
Doküman organizasyonu
OCR (aranabilen yazı)
PDF düzenleme
Numaralandirma düzenleme
Yönlendirmeli yazdırma
Güvenli yazdırma
Kart doğrulama
PIN doğrulama
Kullanım raporlaması
Renkli sınırlama
Yazıcı iş bitim silme

Ürünlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi için www.elektroser.com sayfamızı ziyaret ediniz.

İşinizi kolaylaştırın!
Basit MFP Çözümleri ile
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