KV-SL30serie scanner

De vrijheid om met
informatie te werken
hoe u dat wilt

Een hybride oplossing om u te
bevrijden van de beperkingen
van papier
Met de juiste scanoplossing voor uw organisatie kunt u de gegevens in uw bedrijf eenvoudiger
en efficiënter dan ooit scannen, delen, opslaan en beveiligen.
Dat is precies wat de nieuwe KV-SL30-serie scanners van Panarabisme u biedt.
Sneller, flexibeler, met meer functionaliteit en budgetvriendelijker dan de concurrentie: zo krijgt
u een hoger rendement op uw investering en lagere exploitatiekosten. De echte kracht van de
serie zit in het hybride ontwerp.
Een bedrijf als dat van u heeft doorgaans behoefte aan een scanner met een automatische
documentinvoer (ADF) voor de verwerking van grote volumes standaardformaat
documenten en een flatbedmodel voor beschadigd documenten, ongewone formaten en boekjes.
U hebt dus meerdere apparaten nodig, en dat betekent hogere kosten en tragere scanprocessen.

Flatbed ontmoet ADF
Met de KV-SL30X6-serie hoeft u geen twee losse machines meer aan te schaffen. In beide modellen
van deze serie heeft de flatbed een geïntegreerde ADF-scanner, waardoor ze gemakkelijk overweg
kunnen met beschadigde documenten, boekjes, paspoorten, identiteitskaarten, enveloppen en
documenten van verschillende afmetingen.
Dus als u een scanoplossing zoekt die speciaal is ontworpen voor de uitdagingen van grote
organisaties zoals die van u, hebben wij het antwoord voor u.

Twee opties voor supersnel scannen
in twee krachtige modellen

Automatische documentinvoer

Flatbed

•	Ideaal voor het scannen van grote
hoeveelheden documenten

• Supersnel scannen in 1,5 seconde

•	Papierinvoercapaciteit van maximaal
100 originelen (80 g/m2)
• Dubbelzijdig scannen

•	Ideaal voor geniete, kwetsbare en dunne papieren
documenten, en ingebonden boeken
• Makkelijk toegankelijke, lichtgewicht flatbedklep

Supersnel
scannen voor
grote voordelen
Sneller scannen betekent efficiënter en voordeliger
scannen. De KV-SL30-serie biedt dit alles in overvloed
Panasonic heeft hard gewerkt aan het verkorten van
de scantijd bij de flatbedscanner en heeft deze tijd de
helft korter gemaakt ten opzichte van de conventionele
scanner (KV-SS081). Bovendien scant de KV-SL3066 met
65 ppm/130 ipm en de KV-SL3056 met 45 ppm/90 ipm,
waarmee dit de snelste Panarabisme-modellen in hun
klasse zijn. Als flatbedscanner presteren de KV-SL3066
en KV-SL3056 net zo goed. Beide hebben een scantijd van
1,5 seconde, wat betekent dat u notitieblokken en dunne en
beschadigde documenten snel kunt digitaliseren.

KV-SL3066/KV-SL3056
Enkelzijdig
Dubbelzijdig
300 dpi zwart-wit

65 ppm/45 ppm

130 ipm/90 ipm

300 dpi kleur

65 ppm/45 ppm

130 ipm/90 ipm

Meerdere documenten scannen
Via de ADF
•	Paspoorten, documenten met meerdere pagina's
en bankboekjes
•	Batch-scannen van verschillende papiersoorten
en stevige kaarten
• Maximaal drie kaarten met reliëf tegelijk
• Lange papierformaten, zoals ecg-documenten

Via de flatbed
• Beschadigde documenten
• Boekjes
• Kaarten, zoals visitekaartjes

Gemakkelijk ononderbroken
scannen via ADF en flatbed
Afhankelijk van de documenten kunt u ervoor kiezen
om uw documenten ofwel via de ADF ofwel via de
flatbed te scannen – of beide. U kunt er ook voor kiezen
om ononderbroken te scannen via beide, waarbij u de
scanvolgorde in één bewerking wijzigt van de ene in
de andere en u alles opslaat als één bestand.

Veelheid aan functies voor flexibel scannen
Schakelen tussen achtergrondkleuren

DFS-functie (overslaan van dubbele invoer)

U kunt gemakkelijk wisselen tussen een zwarte of witte
achtergrondkleur voor het gescande beeld. Als een witte
achtergrond is gekozen op de ADF, kunt u de functies
Automatisch bijsnijden en Rechtzetten gebruiken of de
achtergrond volledig verwijderen.

Mocht het scannen stoppen vanwege een
geconstateerde dubbele invoer, hoeft u slechts op de
DFS-toets te drukken om de fout te negeren en door
te gaan met scannen. Dit is handig bij toepassingen
waarbij documenten een label, plakbriefjes of
enveloppen bevatten.

Paginasplitsingsfunctie
Ideaal voor het scannen van boekjes en brochures:
centreer de documenten op de flatbed en de scanner
splitst het gescande beeld in twee afzonderlijke pagina's.

Multi-crop
Voor een hogere productiviteit en om de noodzaak
van talloze scans weg te nemen, kunt u meerdere
documenten van verschillende formaten op de flatbed
leggen, waarna met één scan alle documenten
automatisch op de juiste afmetingen worden bijgesneden.

Automatisch starten
In de handbedieningsmodus kan het scannen beginnen
door eenvoudigweg de klep van de flatbed te openen en
te sluiten, zonder dat u op een knop hoeft te drukken of
de scanner via de pc hoeft te bedienen.

Scannen met één druk op de knop
U kunt met één druk op de knop eerdere gemaakte
instellingen opnieuw oproepen.

Automatisch voorbeeld/automatisch
opnieuw scannen
In het automatische afdrukvoorbeeld worden gescande
gegevens automatisch aangepast. Er worden negen
opties geproduceerd die in een lijst worden weergegeven.
U kunt met één klik het meest geschikte beeld kiezen en
indien gewenst nadere aanpassingen doen.
Bovendien, als de gescande afbeelding van slechte
kwaliteit is, kunt u met Automatisch opnieuw scannen
het beeld op een pc-scherm aanpassen zonder dat
u het originele document opnieuw hoeft te scannen.
Dit bespaart tijd en moeite.

ICP Express (Image Capture Plus Express)
De software, met een intuïtieve bediening en eenvoudige,
begrijpelijke grafische gebruikersinterface, maakt het
instellen en gebruik gemakkelijker.
Voorbeeld van scan- instelling:
Voorinstelling scannen, Scannen en opslaan
Voorinstelling
scannen
stap1

Scannen en
opslaan
stap1

stap2
stap3

Wilt u meer weten over de
KV-SL30-serie scanners?
Ga voor meer informatie naar
business.panasonic.nl/A4-Scanners
nl.business.panasonic.be/A4-Scanner
+ 31 207 956 625 (NL)
+ 32 2 792 04 56 (BE)
Panasonic Belgium (PSCEU)
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium

