KV-N1058X
Documentscanner

SCANNEN MET

DE HARTSLAG VAN

UW BEDRIJF

DE NETWERKSCANNER DIE PAST BIJ
DE MANIER WAAROP U WERKT

Altijd naar het juiste doel scannen
Kantooromgevingen, werkplekken en bedrijfsprocessen veranderen en ontwikkelen zich constant
en de technologie moet dit alles proberen bij te houden. En omdat scanners een cruciale rol spelen
bij de overstap naar volledig digitaal werken, is het essentieel dat ze perfect met u samenwerken.
Panasonic speelt in op deze vraag met de A4-netwerkscanner KV-N1058X, die alles biedt wat u
nodig hebt en bovendien past bij de manier waarop uw werkt.
• Netwerkmogelijkheden zodat uw scans rechtstreeks naar uw systemen gaan
• Eenvoudige verbinding met uw netwerk via een webbrowser, zodat u kunt scannen naar e-mail,
FTP, SMB-server, SharePoint en cloud
• Dubbelzijdig scannen met hoge snelheid (65 ppm) bespaart u tijd
• Automatische documentinvoer (ADF) met grote capaciteit: ideaal bij grote aantallen documenten
• Betrouwbare papierinvoer, inclusief detectie van dubbele invoer en eenknopsscannen,
voor minder onderbrekingen
• Scannen van meerdere documenten voor meer flexibiliteit: u kunt paspoorten, kaarten met
reliëfopdruk en lang papier scannen

Gespecialiseerd scannen voor uw branche
De KV-N1058X is ideaal voor…

KLEINE EN MIDDELGROTE KANTOREN,
MAAR OOK GROTE BEDRIJFSOMGEVINGEN

BANKEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN

ARTSENPRAKTIJKEN

HORECA, INCLUSIEF HOTELS

Rechtstreeks naar uw netwerk scannen
U wilt dat scanners rechtstreeks samenwerken met de essentiële onderdelen van uw bedrijf, zonder beperkingen
of onderbrekingen bij het delen en opslaan van uw gegevens. De KV-N1058X is daar speciaal voor ontworpen.
De scanner kan in drie ‘push-scanmodi’ worden gebruikt, wat betekent dat deze afhankelijk van uw behoeften
kan worden gebruikt met of zonder een pc of USB-aansluiting. Met de voorinstellingsfunctie kunt u uw
scanvereisten vooraf vastleggen, waarna u rechtstreeks kunt scannen naar een FTP-server, SMB-map of e-mail.

Scannen naar een pc
U kunt uw gescande gegevens in drie verschillende
bestandsindelingen opslaan: TIFF, JPEG of PDF. U kiest gewoon de
gewenste indeling op de scanner of op uw pc.

Scannen naar een FTP-server
Als bestanden te groot zijn om bij een e-mail te voegen, kunt u de
gegevens scannen en de bestanden eenvoudig overdragen naar een
FTP-server, zonder verbinding met een pc. U kunt op die manier
maximaal 512 MB gescande gegevens in één keer overdragen.

Scannen naar een SMB-map
Als dat past bij de manier waarop u werkt, kunt u gescande
gegevens ook opslaan in een gedeelde Windows-map (SMB)
op een pc in een LAN.

Scannen naar SharePoint
U kunt uw gescande documenten ook met SharePoint via een
aangesloten pc rechtstreeks uploaden naar webservices.

Scannen naar de cloud
Cloudservices zoals Evernote en Dropbox worden steeds
meer gebruikt, dus u kunt uw gescande documenten
ook via uw pc uploaden naar deze toepassingen.

Scannen naar een e-mailadres
Natuurlijk is de mogelijkheid om gegevens rechtstreeks naar een e-mailadres te
verzenden een essentiële vereiste voor ieder bedrijf. Met de KV-N1058X kunt u standaard
tot 5 MB gescande gegevens in één keer naar een e-mailserver sturen, met de optie om de
scanner te configureren voor het overdragen van 1 MB tot 20 MB.

Eenvoudig verbinding maken
Voor het ultieme gemak kunt u snel en gemakkelijk via een webbrowser als Internet Explorer
de status van de scanner controleren en de netwerkinstellingen controleren of wijzigen. Via
de geïntegreerde webfunctie kunt u ook verschillende instellingen bekijken en gebruiken.

Scannen met de snelheid waarmee u werkt
Naast indrukwekkende netwerkfuncties levert de KV-N1058X ook prestaties van wereldklasse.
Uw scanner presteert dus op het niveau dat u vereist - en dat uw klanten verwachten.

Supersnel scannen
De KV-N1058X scant met 65 ppm/130 ipm*, waarmee deze de snelste is van alle Panasonic-modellen in deze
klasse. De scanner doet dit met dezelfde snelheid voor 200 en 300 dpi en documenten in zwart-wit of kleur.
*A4/Letter, staand, 200/300dpi, zwart-wit/kleur

Automatische documentinvoer
met grote capaciteit
Omdat uw bedrijf grote hoeveelheden documenten
verwerkt - en papieren informatie moet omzetten in
digitale gegevens - is de KV-N1058X uitgerust met een
automatische documentinvoer (ADF) met grote capaciteit.
Dankzij de ADF is hij ideaal voor het scannen van
grote hoeveelheden, dubbelzijdige documenten en een
papiercapaciteit van maximaal 100 originelen (80 g/m2).

Eenvoudige bediening met
kleuren aanraakscherm
Dankzij een geïntegreerd 5-inch kleuren
aanraakscherm kunt u de instellingen aanpassen
via het paneel en gemakkelijk toegang krijgen tot
de meestgebruikte scanhandelingen. Via het menu
op het scherm verzendt u gegevens snel via e-mail.

Slimme detectie van dubbele invoer
Om onderbrekingen van het scannen tot een minimum
te beperken, is de KV-N1058X voorzien van slimme
detectie van dubbele invoer. Dat betekent dat de
positie en lengte van etiketten, bonnen en foto's in
het geheugen kunnen worden opgeslagen zodat de
detectie van dubbele invoer voor documenten met
hetzelfde formaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Scannen via uw smartphone
Met de toepassing Image Capture Mobile van Panasonic
kunt u gescande gegevens via uw smartphone, tablet of
ander mobiel toestel rechtstreeks naar een server sturen.

DFS-functie (overslaan van dubbele invoer)

Scansnelheid

65 ppm
130 ipm

Een andere betrouwbaarheidsfunctie is DFS. Als het
scannen stopt door dubbele invoer, kunt u op de
DFS-toets drukken om de fout te negeren, waarna het
scannen meteen opnieuw wordt gestart. Dat is vooral
handig als uw documenten een etiket, plakbriefjes of
meerdere documentformaten bevatten.

Meerdere documenten scannen
Uw bedrijf werkt met documenten in allerlei vormen
en afmetingen en u wilt niet elke afmeting afzonderlijk
scannen. Met de KV-N1058X kunt u daarom paspoorten,
kaarten met reliëfopdruk en lang papier, maar ook
gemengd papier en harde kaarten door elkaar scannen.

Geavanceerde netwerkbeveiliging
Blijf veilig met de geavanceerde
netwerkbeveiligingsfuncties van de KV-N1058X.
De scanner is voorzien van versleutelingstechnologie
die SFTP/FTP- en SSL-communicatie ondersteunt.
Bij meerdere gebruikers voorziet de scanner in
gebruikersverificatie en toegangsbeheer.

Bent u er klaar voor om uw communicatie
naar een hoger plan te tillen?
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Neem vandaag nog contact op met Panasonic.

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren en om aanpassingen te doen
die onze producten in lijn brengen met de modernste technologie en productie.
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