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Özel tarama seçenekleri,
maliyet kontolü ve şahsi
çıktı yönlendirme için basit
çözüm

İşinizi kolaylaştırın!
Basit MFP Çözümleri ile

Avantajları

Verimlilik

Basitlik

Gizlilik

Dökümanınızdaki bir bilgiyi
OCR ile aramanız mı
gerekiyor? Basit bir tarama
aradığınız dijital bilgiye
ulaşın. Yazıcınız bozulduğu
zaman, Çıktı Yönlendirme
çözümü ile sonraki MFP
cihazınıza doğru yürüyün ve
çıktınızı alın.

Özel iş akışı yaratma ile
zaman kazanın - bu sizin
daha önceden nasıl bir
tarama hangi klasöre tarama
işlemlerini girmenizdir. Her
seferinde tekrar girişler
yapmanıza gerek yok,
işlemlerini otomatik olarak
karşınızda.

Güvenli Yazdırma sadece
kendinizi yazıcıya tanıtmanız
ile işlerinizin basılmasıdır,
hassas ve gizli bilgilerinizin
herkes tarafından kullanılan
bir MFP cihazından güvenli
bir şekilde alabilirsiniz.

Süreklilik

Hata azaltma

Maliyet kontrolü

Çıktı Yönlendirme kağıt
tasarrufu sağlar. bir çok iş için
gereksiz yere yazdırılır, ve bir
çok iş yazıcının çalışmadığı
sürede bilinçsizce ikinci defa
yazdırılır. Çıktı yönlendirme
ile artık çıktılarınız sadece bir
defa yazdırılır.

Kart doğrulama ile kendinizi
tanıtmak sadece seçili işin
basımı anlamına gelir dolayısıyla yığın içinden
hangisinin sizin olduğunu
ayıklama artık yok.

Para tasarrufu firmanızın
yazdırma alışkanlıkalrı ile
başlar. Kullanım raporu ile
nerede ve ne zaman aşırı
yazdırmalar yapılmış görebilir
ve önlemini alabilirsiniz.

Nasıl çalışır?
Tercih ettiği bir
yazıcıda kullanıcı
kendini tanıtır

1

ID

Kullanıcılar
kişiselleştirilmiş
bir ara yüzü ile
tanıştırılır.

2

Dokümanlar güvenli bir şekilde tahliye
edilir.

3

Dokümanlar seçilen iş akışına yönlendirilir.

4

Dokümanlar güvenli bir şekilde tahliye edilir.

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.
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