Uiterst compacte
netwerkscanner
voor eenvoudige
integratie in ieder
werkproces
ScanFront 300e/300eP
Netwerkscanner

De manier om eenvoudig
informatie te delen.
Het scannen en delen van informatie binnen uw netwerkomgeving verloopt soepeler dan
ooit met de Canon ScanFront 300e/300eP. Het overzichtelijke kleurentouchscreen maakt
de bediening zeer eenvoudig en de geïntegreerde eCopy ShareScan® software zorgt voor
probleemloze integratie met zakelijke applicaties en werkprocessen. Beheer op afstand en
geavanceerde beveiligingsmogelijkheden maken deze netwerkscanner net zo aantrekkelijk voor
IT-afdelingen als voor de gebruikers.
Betrouwbaar scannen met deze compacte netwerkscanner
Compact en sterk

Indrukwekkende prestaties

Hoge kwaliteit scans

Dankzij de uiterst compacte vormgeving is
deze netwerkscanner perfect voor kantoren
waar de ruimte beperkt is, zoals op drukke
bedrijfsafdelingen en bij de receptie. Het
gestroomlijnde maar robuuste ontwerp
maakt deze scanner bovendien uitermate
geschikt voor gebruik in winkels, om
klantgegevens zoals aanvraagformulieren
op te slaan en te verwerken.

Met de ScanFront 300e/300eP behoren
gemiste deadlines tot het verleden.
De scansnelheid bedraagt een productieve
27 ppm en dubbelzijdig scannen behoort tot
de mogelijkheden. Met productiviteit
verhogende functies als Blanco pagina
overslaan en Tekstrichtingdetectie gaat geen
tijd verloren met het vooraf sorteren van te
scannen documenten.

Eenvoudig in gebruik

Veelzijdig en betrouwbaar

De geavanceerde optische
sensortechnologie produceert hoogwaardige
beelden in kleur, grijstinten, of zwart-wit.
Automatische formaatdetectie en
kleurdetectie, kleuruitval, geavanceerde
tekstverbetering en andere efficiëntieverhogende functies, verbeteren
automatisch de leesbaarheid van de
beelden zonder enige naverwerkingen te
hoeven uitvoeren en leveren consistente
resultaten, scan na scan.

Een overzichtelijk kleurentouchscreen zorgt
dat elke scantaak snel is uit te voeren.
U kunt gescande documenten met
uitzonderlijke helderheid in kleur bekijken,
zodat u aanpassingen snel kunt aangeven
voordat de scan wordt verstuurd. Een aantal
praktische 'Scan to' knoppen brengt
tijdrovende handelingen terug tot slechts
één druk op de knop.

De ScanFront 300e/300eP heeft een rechte
papierbaan en een systeem met houderrol
om een betrouwbare aanvoer en scheiding
van papier te garanderen. Batches met een
combinatie aan verschillende formaten tot
een maximum van 50 vel zijn moeiteloos te
scannen en zelfs reliëfkaarten kunnen
worden verwerkt. Voor extra zekerheid is de
ScanFront 300eP uitgerust met ultrasone
detectie van dubbele aanvoer.

Met de intuïtieve interface is het
makkelijk om automatische
werkprocessen op te zetten voor
het omzetten van papieren
documenten in digitale gegevens
en snelle verzending van de
gescande documenten naar hun
bestemming, rechtstreeks vanaf
het apparaat.

Vingerafdrukverificatie
Geregistreerde gebruikers kunnen zich
aanmelden door hun vinger over de swipesensor te halen en hoeven geen gebruikersid of wachtwoord op te geven (alleen
beschikbaar op de ScanFront 300eP).

Scannen

Verwerken

Verbinden

Applicatieconnectoren*

Manager AdminconsoleShareScan
Manager

Scannen naar desktop
Scannen naar bestand - netwerkmap
Scannen naar printconnector
eCopy Quick Connect voor aangepaste verbindingen
Autonomy iManage Worksite
Microsoft SharePoint
OpenText Connect Server (LiveLink)
OpenText DM, eDocs Edition
EMC Documentum
Connectoren van derden**

EMail en Fax*
Gebruiksvriendelijke en
algemene interface op apparaten
met eCopy

Scannen naar Exchange en Notes Mails
Scannen naar SMTP via LDAP Mail
OpenText Fax Server – Right Fax Edition
Faxen via Exchange, Notes en SMTP

Extenders voor
documentverwerking*
Geavanceerde beeldverbetering
Kostenafschrijving
Extender voor markeren/redigeren
Streepjescodeherkenning
Bates-stempels/-nummering
Extender voor formulierverwerking

*
**

Uitbreidbaarheid
eCopy ShareScan SDK

Configuraties variëren afhankelijk van de versies van eCopy ShareScan en andere optionele functies.
 eem contact op met uw plaatselijke vestiging van Canon of ga naar de Nuance-website voor een volledige lijst van
N
optionele connectoren.

Intelligente beeldregistratie met eCopy ShareScan technologie
De ScanFront 300e/300eP scanners met
de ingebouwde eCopy ShareScansoftware bieden een krachtig platform
voor documentverwerking, dat papieren
documenten omzet in elektronische
gegevens voor eenvoudige integratie in
alle veelgebruikte bedrijfstoepassingen
en werkprocessen.

Duidelijke beveiliging
De ScanFront 300e/300eP met
geïntegreerde eCopy ShareScan zorgt voor
het hoogste beveiligingsniveau maar
behoudt daarbij zijn gebruiksvriendelijkheid.
Verificatie van aanmeldingen in ShareScan
voorkomt dat de scanner door onbevoegden
kan worden gebruikt. De automatisch
gegenereerde logbestanden en grafische
rapporten bieden daarbij volledige audit
trails, zodat de scantaken van alle gebruikers
kunnen worden gevolgd. Toegang tot de
scanner vindt plaats met de bekende
Windows® methoden voor aanmelding. Een
andere snelle en betrouwbare methode is
vingerafdrukverificatie***. Gescande
bestanden kunnen eenvoudig worden
gecodeerd voordat ze worden verzonden.
Alleen gebruikers met het juiste wachtwoord
zijn in staat de scans te bekijken en te
bewerken.

Complexe taken makkelijk
uit te voeren
De intuïtieve ShareScan interface stelt u in
staat binnen enkele seconden een complexe

scantaak uit te laten voeren. U kunt door
mappen bladeren, bestandsnamen invoeren
en tijdens het scannen indexgegevens
toevoegen.
Tijdens het scannen kan Optische
tekenherkenning (OCR) worden gebruikt
om gegevens uit het gescande document
op te halen, voor realtime validatie en
integratie in andere bedrijfstoepassingen.
Dit stelt u in staat scangegevens sneller af te
leveren bij het archief en reduceert de
behoefte aan aanvullende
indexeringsactiviteiten.

Lagere IT-kosten
Het centrale beheer stelt systeembeheerders
in staat om één of meerdere ScanFront
300e/300eP scanners tegelijkertijd te
beheren en te configureren als hun eCopyMFP's, met ShareScan Services Manager. Dit
houdt de kosten laag, aangezien zowel de
configuratie zelf als updates snel en efficiënt
zijn uit te voeren, ook wanneer de scanners
zich in kantoren honderden kilometers
verderop bevinden.

Geleverd met eCopy PDF Pro Office
Krachtige en gebruiksvriendelijke
pc-toepassing voor het maken, bewerken
en converteren van PDF-bestanden om
gebruikers beter te laten samenwerken,
de productiviteit aanzienlijk te verhogen
en kosten te besparen.

Aanvullende
integratiemogelijkheden
met eCopy-connectoren
Verschillende modules van Canon's
geïntegreerde eCopy ShareScan-software
zorgen voor integratie met populaire
zakelijke applicaties, documentmanagementsystemen, email- en
faxservers.
eCopy-connectoren: connectoren zijn
ShareScan-modules die het mogelijk maken
om de ScanFront 300e/300eP te integreren
met veelgebruikte bedrijfsapplicaties,
waaronder documentmanagementsystemen, email- en faxservers.
Standaardconnectoren bieden algemene
functies voor het veilig en makkelijk
verzenden van scanbestanden. Tot de
belangrijkste connectoren behoren Scannen
naar desktop, Scannen naar printer,
Exchange Mail, LDAP Mail, Lotus Notes Mail,
Faxen via Exchange, Faxen via SMTP en
Faxen via Lotus Notes.
Optionele connectoren bieden
een algemene eCopy-interface voor
naadloze integratie met bekende
bedrijfsapplicaties. De verschillende
optionele applicatieconnectoren die
verkrijgbaar zijn, maken naadloze integratie
met veelgebruikte oplossingen voor
contentmanagement en werkprocessen
mogelijk. Tevens worden er ononderbroken
nieuwe aangepaste connectoren ontwikkeld
door software integrators die de beschikbare
eCopy ShareScan SDK connector gebruiken.
*** Vingerafdrukverificatie is alleen beschikbaar op de ScanFront 300eP.

Technische gegevens: ScanFront 300e/300eP
Type
Scansensor
Optische resolutie
Lichtbron
Scanzijde
Bedieningspaneel
Vingerafdruksensor
Interface

Desktopnetwerkscanner voor losse vellen papier
1-lijns CMOS CIS-sensor
600 dpi
RGB LED
Voor / achter / dubbelzijdig
8,4 inch SVGA Liquid Crystal Display met Touch Panel
Optische swipe-sensor (alleen ScanFront 300eP)
High Speed USB 2.0 x 4
LAN 10BaseT/100BaseTX connector

		
Afmetingen
		
Gewicht
Elektrische aansluiting
Energieverbruik
Bedrijfsomgeving

ScanFront 300e

ScanFront 300eP

Zwart-wit
Grijstinten
Kleur

20 ppm / 40 ipm
25 ppm / 33 ipm
18 ppm/17 ipm

27 ppm / 47 ipm
26 ppm / 42 ipm
26 ppm / 42 ipm

Dikte

50,8 - 216 mm
53,9 - 355,6 mm
Automatische invoer 52 - 209 g/m2 (0,06 – 0,25 mm)

		

Bypass modus 40 - 209 g/m2 (0,05 – 0,25 mm)

Internationale standaardkaart
		
Visitekaartjes
		
Modus voor lange documenten
Papierscheiding
Invoercapaciteit

Breedte: 53,9 mm, Lengte: 85,5 mm, Dikte: 0,76 mm
(Ondersteuning voor reliëfkaarten en horizontaal scannen)
Breedte: > 50,8 mm, Lengte: > 53,9 mm
Dikte: < 300 g/m2 (0,76 mm of minder)
Max.: Legal = 355,6 mm
Rollensysteem (omgekeerde scheidingsrol)
50 vel (80 g/m2)

UITVOER
Resolutie
Modus

SOFTWARE**
Opties voor eCopy ShareScan
(los verkocht)

Lade gesloten: 310 (b) × 161 (d) × 220 (h) mm
Lade geopend: 310 (b) × 298 (d) × 571 (h) mm
circa 3,6 kg
AC 200 – 240 V (50/60 Hz)
Scannen: 29 W, Scherm uitgeschakeld: 10 W
Voeding uitgeschakeld: minder dan 1 W
10 – 32,5 ℃ (50 – 90,5 °F), Luchtvochtigheid: 20 - 80% RL

SCANSNELHEDEN*
(Staand, A4, 200 dpi)

DOCUMENTSPECIFICATIES
Breedte
Length

PRODUCTKENMERKEN	Scheefstandcorrectie, automatische formaatdetectie, blanco
pagina's overslaan, tekstrichtingdetectie, kleuruitval/-verbetering
(RGB), geavanceerde tekstverbetering, kleurdoorloop voorkomen
/ achtergrond verwijderen, beeldrotatie / omkeren / spiegelen /
schalen, ultrasone detectie van dubbele aanvoer (alleen ScanFront
300eP)
eCopy ShareScan Elements,
eCopy ShareScan Office,
eCopy ShareScan Suite

Toepassingsconnectoren 	Scannen naar desktop
		
Scannen naar bestand - netwerkmap
		
Scannen naar printconnector
		
eCopy Quick Connect voor aangepaste verbindingen
		
Autonomy iManage Worksite
		
Microsoft SharePoint
		
OpenText Connect Server (LiveLink)
		
OpenText DM, eDocs Edition
		
EMC Documentum
		
Connectoren van derden
		
(Ga voor meer informatie over de beschikbare ShareScan- 		
		
en andere connectoren van derden naar de Nuance- 		
		
website op http://www.nuance.com/for-business/by-product/		
		
ecopy/ecopy-connectors-and-extenders)
Optionele extenders
		
		
		
		
		

Geavanceerde beeldverbetering
Kostenafschrijving
Extender voor markeren/redigeren
Streepjescodeherkenning
Bates-stempels/-nummering
Extender voor formulierverwerking

eCopy ShareScan Server
Vereisten:
		

Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Pro (SP3 of later), Vista
Business, of Enterprise Edition SP1 of later, Windows 2003 Server,
Windows 2008 Server, Windows 7 Business/Ultimate

Verbruiksartikelen
Aanbevolen dagelijkse
bedrijfscyclus

Wisselrollenset
Ca. 3000 scans per dag

* De scansnelheid is afhankelijk van de snelheid van gegevensoverdracht en van uw systeemconﬁguratie.

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Zwart/wit, foutdiffusie, geavanceerde tekstverbeteringsfuncties,
256 niveaus grijstinten (8-bits), 24-bits kleur

**	De beschikbare softwarefuncties variëren afhankelijk van de licentie voor eCopy ShareScan die bij uw
ShareScan-pakket is geleverd en andere optionele onderdelen.
Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn
gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Deze brochure en de specificaties van het product zijn opgesteld
voor de introductiedatum. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder kennisgeving zijn gewijzigd. ™ en ®:
alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende
producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.
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