Avision @V2800 Network Scanner

Scanner de Rede
Duplex A4
Digitalizar e trasferir o documento na rede
com eficácia e eficiência.

Gerencie seu @V2800 remotamente pela
internet
Digitaliza frente e verso de seu documento
Digitalize documentos e mande direto para
endereço de e-mail ou para o seu servidor
Capacidade de armazenar 2000 endereços
de e-mail.
Armazena documentos digitalizados em um
servidor de sua escolha

Se você deseja que o documento seja transferido com
eficácia e eficiência e não confia na tradicional solução
de impressora, scanner e rede, e você precisa ainda
converter os documentos em papel para formato
digital a ser compartilhada em rede?
Com Avision @V2800 , você não tem a dificuldade
para fazer uma cópia impressa como uma copiadora e
depois digitalizar-las em um scanner separado. O
Avision @V2500 é um dispositivo integrado Ethernet
podendo fazer digitalização e mandar direto para email, para uma pasta do servidor e capacidade de
cópia em um único scanner.

Scan-to-Email

A característica de digitalização para e-mail permite
digitalizar documentos em cores e mandar via e-mail
Digitalize documentos e envie via fax ou receba
diretamente do @V2800 nos formatos PDF, JPEG ou
fax se uma impressora estiver conectada a
TIFF . Como resultado, você pode enviar documentos
uma impressora.
digitalizados simultaneamente para um monte de
pessoas de sua lista de email. Além disso o scanner
ADF com capacidade para 50 folhas
tem capacidade de armazenar até 2000 endereços de
e-mail.

Excepcional capacidade de digitalização e
cópias.

Scan-to-Filing

Ferramentas de segurança incluso, como
senha de autenticação e ferramentas
de autenticação

O recurso de digitalização para arquivar lhe permite
digitalizar os documentos e salvá-los em uma pasta
pessoal no computador ou qualquer servidor na rede
através de FTP, HTTP, HTTPS, CIFS ou AVPP (Avision
Post Processing). O @V2800 tem o protocolo Ethernet
na parte traseira do scanner.

Cópia Digital
Quando o @ V2800 está ligado a uma impressora a
laser, o conjunto acaba por ser uma poderosa
copiadora digital. Através do easy-to-use no painel
de operação, você pode fazer cópias exatamente
como você faz em uma copiadora.

Envio de múltiplas páginas
Com o Alimentador Automático de Documentos, o
@V2800 permite digitalizar continuamente uma pilha
de 50-documentos e transmitir-las com alta
qualidade
e tempo confiável aumentando sua
eficiência.

Fax
Quando o @ V2800 está ligado a uma impressora e
uma linha telefônica, o conjunto pode ser usado como
uma máquina de fax. Com o FAX do @V2800 você
economiza não tendo a necessidade de comprar um
aparelho de FAX separadamente.

Painel Touch Screen
Painel de LCD brilhante de 7 polegadas, mostra todos
os modos de operação de forma clara. Basta fazer
alguns toques na tela LCD fazendo você fazer seu
trabalho em poucos minutos.

Avision @V2800 Network Scanner
Digitalizar para e-mail através do
@V2800

Software que acompanha o
scanner
A Avision @V2800 vem com uma versão de software
Network Management Tool

Avision @V2800 Network
Management Tool

A Avision Network Management Tool permite o
administrador configurar facilmente o @ V2800 na
rede. Além disso, pode armazenar uma longa lista de
endereços de e-mail ou destinos, também pode ser
importados ou exportados para outro @ V2800 na
rede. Além disso, você pode também atualizar o
firmware e duplicar as configurações do
administrador para outro @V2800.

Conectado a uma rede Ethernet e um servidor SMTP, o
@V2800 lhe permite digitalizar o seu primeiro
documento e depois enviar a imagem digitalizada
como anexo via e-mail através da internet. Com um
toque da tecla de e-mail e a seleção dos seus
destinatários o scanner digitaliza primeiramente e
converte o arquivo em imagem, e em seguida,
transmite para destinatários remotos em poucos
minutos.

Gerenciador de E-mais e Perfis

Digitalizar para rede através do
@V2800

O produto oferece uma maneira conveniente de gerar
todos os endereços de e-mail e perfis de Destinos.
Simplesmente digitando o endereço IP da máquina
no campo URL do seu browser, a página web do
produto será solicitado. Esta página permite que você
crie até 2000 endereços de correio eletrônico e 50
destinos.

Com um toque na tecla de Arquivo e da seleção de seu
servidor de destino, o seu documento é digitalizado e
armazenado em servidores remotos em poucos
minutos.

Especificações do @V2800 Network Duplex Scanner A4 Requisito mínimo do sistema
Geral
Alimentação do Papel:
Tamanho do documento:

ADF (50 folhas) - Mesa
(ADF) - Max. 216 x 356 mm
Min. 148 x 210 mm
(Mesa) - Max. 216 x 297 mm

Gramatura:

52 ~ 120 grs/m²

Tecnologia:

Color Charged-Coupled Device (CCD)

Fonte de Luz:

Cold Cathode Fluorrescent Lamp ( CCFL )

Resolução óptica:

600 dpi

Recomendação diária:

1.000 páginas
75 a 600 dpi

Resolução de saída:

Peso:
Recomendação diária:

9.5 MB Flash ROM, 258 MB DRAM
485 x 475 x 205 mm
10,2 kg
1.000 páginas

Fax
Transmissão:

33.6 kbps

Speed Dial:

200

Rede
Conexão:
Protocolos:

Ethernet 10Base T/100Base TX auto-negotiation
HTTP, CIFS, DHCP, FTP

E-mail
Protocolo:
Armazenagem emails:
Formatos suportados:

SMTP, MIME
2000 endereços
PDF, JPEG, TIFF, PCX(P/B somente), MTIFF

Arquivamento
Protocolo:

FTP, HTTP, CIFS, AVPP, HTTPS

Memória:
Dimensões (A x L x P):

Armazenagem de folders:

Número de endereço: 2000
Grupo: 100
Número deb endereço por grupo: 99

Velocidade 200 dpi:

B&W 18 PPM / 14 IPM
Color 10 PPM / 10 IPM

Pentium 4 or superior
Windows®98/SE/XP/2000/Vista/7
128MB RAM (256MB RAM para Windows XP)
CD-ROM drive
As informações contidas neste documento (s) está sujeita a alterações sem aviso prévio

Conteúdo
Scanner
Fonte de energia
Cabo USB 2.0
CD Room incluindo:
- Vision Manager
- Manual

www.avision.com.br

