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Motto Brother “at your side” sa odráža vo všetkých segmentoch podnikania, zákazník je 
na prvom mieste záujmu, vždy a všade. Trvalým poskytovaním špičkovej kvality si Brother 
stavia silné a dlhodobé vzťahy so zainteresovanými stranami. Brother ponúka obchodné 
riešenia, ideálne pre použitie v domácnostiach a potreby malého a stredného podnikania. 
Produkty sú navrhnuté tak, aby zefektívnili  
chod kancelárie a zvýšili účinnosť práce.

V roku 1987 spoločnosť Brother  
uviedla na trh svoju prvú  
laserovú tlačiareň.  
Odvtedy sa teší značnému  
úspechu v danej oblasti a stáva  
sa jednou z najpredávanejších  
značiek vo svete.
S novými mono laserovými  
zariadeniami sa spoločnosť  
zameriava na rozšírenie  
tlačových riešení pre firemnú  
klientelu.

Produkty  
Brother sú 
predávané  

vo vyše  

100  
krajinách  

sveta.

Skupina Brother, založená v Nagoya v Japonsku, je nadnárodná 
spoločnosť s obchodnými pobočkami po celom svete  

a výrobnými závodmi v Japonsku, Číne, Vietname, Amerike, 
Malajzii, Veľkej Británi a aj na Slovensku.
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CIEĽOVÉ ODVETVIA

KANCELÁRIA

V kanceláriách je možné skenovať 
faktúry, bločky, doručenky, výplatné 
pásky, letáky, informácie o zákazníkoch 
či zamestnancoch. Ušetrí sa úložný 
priestor a zaistí sa záloha všetkých 
dôverných a dôležitých dokumentov.

ŠKOLSTVO

Sektor vzdelávania môže zlepšiť 
efektivitu skenovaním záznamov 
študentov / oficiálnych dokumentov, 
automatickým ukladaním 
dokumentov, automatizáciou spisov 
alebo formulárov a digitalizáciou 
korešpondencie pre ľahkú distribúciu. 

DOMÁCNOSTI

Skenovanie bankových výpisov, 
bločkov, výplatných pások, záručných 
listov, receptov, prospektov a mnoho 
iného ušterí potrebný priestor  
a zaistí zálohu všetkých dôležitých 
dokumentov.

ŠTÁTNA SPRÁVA

Štátna správa archivuje dokumenty, 
ktoré zaberajú veľký skladovací 
priestor mnoho rokov. Digitalizácia 
týchto dokumentov odstraňuje 
potrebu veľkých archívov. 

TERÉNNE SLUŽBY

Skenovanie objednávok, dokladanie 
totožnosti, bločkov, automatizácia 
archivácie dokumentov a formulárov, 
skenovanie a úprava dokumentov. 
Dokonalé riešenie pre obmedzený 
priestor vo vozidlách.

ZDRAVOTNÍCTVO

Pomoc pacientom a zdravotníkom 
skenovaním záznamov pacientov, 
receptov, automatickým archivovaním 
dokumentov, automatizáciou 
potrebných procesov a v nemalom 
rade aj zaistením zdieľania záznamov  
o pacientoch v rámci celej kliniky.

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

Produkty spoločnosti Brother sú navrhované  
a vyrábané v súlade s vysokými štandardmi.  
Sú známe pre svoju kvalitu a spoľahlivosť.
Štandardnú dvojročnú záruku je možné bezplatne predĺžiť o jeden rok.  
Stačí sa zaregistrovať. Viac informácií na www.brother.sk

ZÁRUKA

ZÁRUKA 
3 roky  

po registrácii na 
www.brother.sk



7

SKENERY BROTHER

6

Viac ako 30 rokov spoločnosť Brother navrhovala a vyrábala 
tlačové, kopírovacie a skenovacie systémy pre integráciu 

produktov do podnikových organizácií po celom svete.  
Náš rad skenerov a skenovacích riešení kombinuje roky 

znalostí a skúseností s moderným podnikaním.

RAD SKENEROV

Jednoúčelové skenery
•  V roku 2012 sme vstúpili na trh jednoúčelových skenerov a s využitím našich 

technických a odborných znalostí poskytli riešenie pre rastúcu potrebu digitalizácie. 
• Každý model skenera je individuálne navrhnutý s dôrazom na funkčnosť a výkon.

DOSTUPNÁ TECHNOLÓGIA

Brother ponúka podporu a vynachádzavosť na globálnej úrovni pre jednoduchú 
digitalizáciu podnikania s ľahkou integráciou do existujúcich technológií. 

BIZNIS PRÍNOSY DIGITALIZÁCIE

•  Automatizácia manuálnej archivácie pre rýchlosť,  
precíznosť a úsporu nákladov. 

•  Vytvorenie univerzálneho a ľahko prístupného  
zdieľaného systémového úložiska. 

•  Rýchla distribúcia dokumentov po celej organizácii. 
•  Bezpečné ukladanie a zálohovanie dôverných  

a právnych informácií. 
•  Úspora kancelárskych priestorov odstránením  

zbytočnej papierovej práce. 
•  Okamžitým spracovaním  

informácií ponúka spätnú  
reakciu zákazníkov  
v reálnom čase.

PRÍNOS PRE BIZNIS

OPTIMALIZOVANÝ PRACOVNÝ PROCES
Rýchle odosielanie a príjem obchodných dokumentov v 
rámci organizácie pomocou rôznych skenovacích funkcií.

OCHRANA ÚDAJOV
Zálohovanie v digitálnej forme, s možnosťou obnovenia údajov. 

6 Môže vyžadovať ďalšie stiahnutie a poplatok.

INVOICES
RECEIPTS

SALES
EXPENSES

HRÚSPORA  
MIESTA

ARCHIVÁCIA

MOBILITA

PORIADOK A PREHĽADNOSŤ
Softvérové riešenia pre rýchly a efektívny proces 
spracovania údajov s riadeným skenovaním predlôh.

UDRŽOVANIE PODNIKANIA V POHYBE
Prístup k informáciám doma, v kancelárii alebo na cestách.6  

OKAMŽITÉ SPRACOVANIE
Skenovanie a spracovanie údajov klienta  
v reálnom čase. 

ACCEPTED

ID



PRENOSNÉ
SKENERY
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iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

PRENOSNÉ SKENERY DS-920DW

10

RÝCHLE, EFEKTÍVNE, OBOJSTRANNÉ A BEZDRÔTOVÉ SKENOVANIE.

DS-920DW mení všetko, od toho, ako pracujete až po to, kde pracujete.  
Vďaka napájaniu dobíjacou Li-ion batériou môžete skenovať dvojstranné dokumenty 
do externej SD karty. Ponúka bezdrôtový prenos naskenovaných údajov do mobilného 
zariadenia alebo počítača, maximálna flexibilita mimo kanceláriu.

KOMPAKTNOSŤ
Malé rozmery  

308 x 66,9 x 41,2 mm (š x h x v)  
a hmotnosť len 530g.

PAMÄŤ 
Rozšíriteľná pamäť cez SD kartu  

s kapacitou 4 GB až 32 GB.

NAPÁJANIE
Napájanie s dobíjacím  
akumulátorom alebo priamo  
z PC cez USB kábel.

WIFI PRIPOJENIE 
Integrované bezdrôtové sieťové 
rozhranie pre využívanie  
zariadenia viacerými používateľmi.

PROFESIONÁLNY SOFTVÉR 

•  NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®) 
–  Výkonná správa dokumentov, program pre úpravu a tvorbu 

PDF súborov v prostredí Microsoft® SharePoint®. 

•  NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)  
–  Program pre skenovanie a triedenie digitalizovaných 

súborov. Umožňuje prezerať, upravovať, preposielať  
alebo ukladať súbory ako prehliadateľný formát PDF, 
HTML, RTF alebo TXT.

•  Button Manager V2 (Windows®) 
–  Poskytuje jednoduchý spôsob skenovania a odosielania 

dokumentov. Pre často používané úlohy je k dispozícii  
9 rôznych lokácií.

•  NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® a Mac)  
–  Slúži na skenovanie a importovanie editovateľných vizitiek, 

kontaktov, priamo do Microsoft® Outlook® a ďalších 
systémov správy kontaktov.

•  DSmobileCapture (Windows® a Mac)  
–  Pre zachytenie a zobrazenie skenovaných dokumentov  

z mobilného skenera.

Pre registráciu a ďalšiu podporu navštívte www.brother.sk

Dodávané programové vybavenie 

Spolu s DS-920DW je dodávaný sofvér pre zlepšenie 
pracovného procesu, ktorý zaisťuje prístup k dokumentom 
aj mimo kanceláriu. Umožňuje zlepšenie komunikácie, 
spolupráce a mobility zdieľaním dokumentov a znížením nutnej 
manipulácie s papiermi.
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PRENOSNÉ SKENERY

Hlavné vlastnosti a funkcie 
• 7,5 str./min.
• 4GB SD karta
• WiFi rozhranie
• batériové napájanie

•  kompatibilné  
s Windows / Mac

• až 600 x 600 dpi
• profesionálny softvér

Hlavné vlastnosti a funkcie 
• 7,5 str./min.
•  obojstranné skenovanie  

(jednopriechodové)
•  4 GB SD karta
•  WiFi rozhranie

•  USB alebo batériové napájanie
•  kompatibilné s Windows / Mac
•  až 10 obr./min. duplexne
•  až 600 x 600 dpi
•  profesionálny softvér

DS-820W ponúka okrem skenovania cekom nový spôsob práce a možnosť využitia. 
Napájanie je zabezpečené dobíjacím akumulátorom a výkonný softvér umožňuje 
synchronizovať a previesť naskenované dokumenty priamo do mobilného zariadenia.

Bezdrôtové rozhranie a napájanie dobíjacím Li-ion akumulátorom, skenovanie  
obojstranný dokumentov priamo do mobilného zariadenia kdekoľvek a kedykoľvek. 
Všetko pre podnikovú mobilitu.

DS-720D uľahčuje prácu skenovaním obojstranných dokumentov.  
Napájanie je zabezpečené cez USB a výkonný softvér sa postará o ostatné.

Hlavné vlastnosti a funkcie 

• 7,5 str./min.
•  obojstranné skenovanie  

(jednopriechodové)
•  USB napájanie

•  kompatibilné s Windows / Mac
•  až 600 x 600 dpi
•  kompaktné rozmery
•  profesionálny softvér

Hlavné vlastnosti a funkcie 
• 7,5 str./min.
• USB napájanie
• kompatibilné s Windows / Mac

• až 600 x 600 dpi
• kompaktné rozmery
• profesionálny softvér

DS-620 umožňuje skenovanie, zdieľanie a organizovanie dokumentov bez námahy. 
Napájanie je zabezpečené cez USB a výkonný softvér sa postará o ostatné.

DS-720D

DS-620

DS-820W

DS-920DW

DS-620 / DS-720D / DS-820W / DS-920DW



KOMPAKTNÉ
SKENERY
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iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

MOŽNOSTI SKENU
Sken do rôznych  

cieľových aplikácií:
obrázka, e-mailu,  

e-mailového servera,
súboru, OCR, siete, FTP,

USB kľúča, cloudu
a na  SharePoint®. 1

OBOJSTRANNÉ SKENOVANIE 
Rýchlosť duplexného skenovania  

až 50 obrázkov za minútu.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE 
WiFi rozhranie pre zdieľanie zariadenia 

medzi viacerými používateľmi.
DOTYKOVÝ DISPLEJ 
7,1 cm dotykový LCD displej  
a webové rozhranie pre  
jednoduché skenovanie priamo  
do cloudových úložísk.

1 Vyžaduje programové vybavenie dodávané so zariadením.

KOMPAKTNÉ SKENERY ADS-1700W

16

RÝCHLOSŤ. EFEKTIVITA. INTELIGENTNÉ SKENOVANIE NA DOSAH RUKY

ADS-1700W disponuje množstvom funkcií pre dosiahnutie maximálneho výsledku, 
efektivity práce. V kombinácii s dodávaným výkonným softvérom ponúka jednoduché 
skenovanie, zdieľanie a organizáciu dokumentov pre rýchle vyhľadávanie potrebných 
informácií.

Dodávané programové vybavenie:

ADS-1700W sa dodáva spolu s výkonným softvérom  
pre dokonalé riešenie správy dokumentov a zrýchlenie 
pracovného procesu. Umožňuje prístup k hľadaným 
dokumentom i mimo kanceláriu a minimalizuje množstvo 
tlačených podkladov. Zdieľanie dokumentov vedie  
k lepšej komunikácii a spolupráci.

PROFESIONÁLNY SOFTVÉR 

•  Nuance® PaperPort SE 14  

–  softvér pre správu a zdieľanie dokumentov.

•  Nuance® Power PDF  

–  PDF editor pre maximalizáciu produktivity. 

•  iPS pre Windows PC a MAC  
–  iPS softvér od Brother pre jednoduché skenovanie 

dokumentov s možnosťami spracovania obrázkov.

•  Vzdialené nastavenie pre OS Windows a MAC  
–  umožňuje používateľom nastavenie skenera zo svojho PC.

 

Pre registráciu a ďalšiu podporu navštívte www.brother.sk
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KOMPAKTNÉ SKENERY

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  obojstranne skenovanie až 50 obr./min.
•  7,1 cm dotykovy LCD displej
•  ADF na 20 listov
•  WiFi rozhranie
•  20 programovateľných displejových skratiek
•  automatické spustenie skenovania
•  skenovanie do USB, siete, FTP, cloudu,  

na emailový server a iné
•  slot pre plastove ID karty
•  kompatibilita s Windows a Mac
•  profesionálny softvér Nuance Power PDF

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  obojstranné skenovanie až 50 obr./min.
•  ADF na 20 listov
•  slot pre plastové ID karty
•  skenovanie do USB, súboru, e-mailu
•  USB 3.0 napájanie pre prenosnosť
•  kompatibilita s Windows a Mac
•  profesionálny softvér Nuance Power PDF

S ADS-1700W je skenovanie, usporiadanie a zdieľanie informácií jednoduché.  
Bezdrôtové skenovanie priamo do mobilných zariadení alebo cloudu, v kombinácii  
s výkonným softvérom, umožňuje posúvanie informácií ďalej.

Zachytenie a zdieľanie dôležitých obchodných  
informácií nebolo nikdy jednoduchšie.  
ADS-1200 poskytuje okamžité riešenie potrieb 
skenovania rôznych typov dokumentov.

ADS-1200 / ADS-1700W

ADS-1700W

ADS-1200



KANCELÁRSKE
SKENERY



23

KANCELÁRSKE SKENERY ADS-3600W

iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

22

SIEŤOVÉ SKENOVANIE. INFORMÁCIE V POHYBE

Stolný skener dokumentov ADS-3600W je jednoducho ovládateľný, robustný pre použitie  
v kancelárii a spoľahlivý pri neprerušovanom profesionálnom skenovaní dokumentov.

PROFESIONÁLNY SOFTVÉR 
•  Nuance® PaperPort 14 SE (Windows)  

–  kombinácia rýchleho a jednoduchého skenovania  
s výkonným programom pre tvorbu PDF súborov  
a jednoduchou správou dokumentov. Umožňuje prezerať, 
upravovať a zdieľať PDF súbory. 

•  ABBYY® FineReader v.11 Professional Edition  
–  softvér pre optické rozpoznávanie znakov (OCR), ktorý 

poskytuje bezkonkurenčnú presnosť rozpoznávania textu  
a schopnosti konverzie, prakticky eliminuje prepisovanie  
a preformátovanie dokumentov. Intuitívne ovládanie  
a automatizované úlohy “na jedno kliknutie” Vám umožnia 
robiť viac v menej krokoch.

•  ABBYY PDF Transformer Plus 
–  softvér ponúkajúci všetko potrebné pre každodennú  

prácu s PDF súbormi. Môžete upravovať dokument  
alebo pridať komentár, pridať heslo, zdieľať súbory PDF  
s kolegami, vytvárať, konvertovať,alebo jednoducho 
prečítať dokumenty v PDF formáte.

•  TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA  
–  zvyšuje výkon aplikácií a zrýchľuje proces spracovania 

obrázkov pomocou možností TWAIN a WIA ovládačov 

•  Pripojenie pre Microsoft® SharePoint  
–  ADS3600W zjednodušuje skenovanie dokumentov 

do prostredia Microsoft® SharePoint

Pre registráciu a ďalšiu podporu navštívte www.brother.sk

PEVNÉ A BEZDRÔTOVÉ SIEŤOVÉ PRIPOJENIE 
Skener dokumentov ADS-3600W ponúka sieťové skenovanie bez nutnosti prihlásenia  

do centrálneho počítača, alebo inštalácie na viaceré zariadenia. Zdieľajte  
informácie medzi oddeleniami bez zbytočnej angažovanosti používateľov.  

ADS-3600W disponuje aj pevným sieťovým rozhraním aj bezdrôtovým rozhraním.

KOFAX VRS ELITE 5.1 KOMPATIBILITA
Kofax poskytuje zlepšenú presnosť pre optické  

rozpoznávanie znakov (OCR), kratší čas na prípravu  
a zlepšovanie skenovaného obsahu.

FAREBNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ 
Preddefinované skenovanie jedným dotykom z 9,3 cm dotykového  

displeja pomáha predchádzať riziku nepresného podania dokumentu  
a straty skenovaných dokumentov, tým že zaistí odoslanie skenu  

na dané miesto jedným príkazom.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI) 
je softvérová plarforma, ktorá umožňuje  

vývojárom tretích strán tvoriť vlastné riešenia  
integrované do Brother.

RÝCHLY VSTUP, SPOĽAHLIVÝ VÝSTUP 
Rada ADS 2.0 ponúka širšiu výstupnú schránku, pre spoľahlivé 

zachytenie papiera z ADF podávača. Schránky sú tvarované  
tak, aby sa papier kĺzal hladko a plynule sa ukladal, čo znižuje 

riziko pokrčenia papiera. Rýchlosť skenovania je až 100 obr./min.  
a kapacita podávača dokumentov je 50 listov.  
Rozsah gramáže papiera je 27 až 413 g/m².

NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)
Umožňuje blízku komunikáciu medzi skenerom  

a kompatibilným NFC zariadením. Rýchle a jednoduché  
skenovanie v rámci kancelárie.



Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  obojstranné skenovanie až 70 obr./min.
•  skenovanie jedným dotykom
•  WiFi a Ethernet konektivita
•  ADF na 50 listov
•  skenovanie do USB, súboru, OCR, emailu, siete, FTP a iné
•  jednoduchá obsluha cez dotykový displej a funkčné skratky
•  skenovanie plastových ID kariet
•  softvér pre správu dokumentov a vizitiek pre OS Windows a Mac

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  obojstranné skenovanie až 70 obr./min.
•  skenovanie jedným dotykom
•  Hi-Speed USB 2.0 konektivita
•  ADF na 50 listov
•  skenovanie do USB, súboru, OCR, emailu
•  skenovanie plastových ID kariet
•  softvér pre správu dokumentov a vizitiek  

pre OS Windows a Mac

ADS-2700W je vlajkovou loďou tejto série, s funkciami pevného a bezdrôtového  
sieťového pripojenia, duplexného skenovania s vysokým rozlíšením a priamym  
spojením do cloudu. Všetko je ovládané cez intuitívny 7,1 cm farebný  
dotykový displej. Tento model je ideálny pre výkonnejšiu správu dokumentov.

S rýchlosťou skenovania až 35 listov za minútu cez automatický  
podávač dokumentov na 50 listov sa ADS-2200 stáva  
ideálnym pomocníkom pre malé a stredné podnikanie.  
Ponúka rýchle a jednoduché skenovanie, archiváciu  
do prehľadávateľných súborov PDF a množstvo funkcií  
so softvérovým vybavením.

ADS-2200 / ADS-2700W

ADS-2700W

ADS-2200

24 25

KANCELÁRSKE SKENERY
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KANCELÁRSKE SKENERY

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  rýchlosť skenovania až do 30 obr./min.
•  ADF na 50 listov
•  sieťové pripojenie
•  USB 2.0
• 3 programovateľné klávesy
•  kompatibilné s KOFAX

Brother ADS-2400N stolný skener je jednoducho ovládateľný, výkonný pre použitie  
v kancelárii a spoľahlivý pri neprerušovanom profesionálnom skenovaní dokumentov.

Ponúka sieťové pripojenie, pre zlepšenie pracovného toku a zvýšenie produktivity. 
Dôverné firemné informácie môžu byť priamo poslané do určeného adresára v sieti.

ADS-2400N / ADS-2800W

ADS-2400N

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  rýchlosť skenovania až do 30 obr./min.
•  ADF na 50 listov
•  pevné a bezdrôtové sieťové pripojenie
•  9,3 cm dotykový displej
•  USB 2.0
•  kompatibilné s KOFAX
•  kompatibilné s Brother Solution Interface (BSI)

Brother ADS-2800W stolný skener dokumentov je  jednoducho ovládateľný, výkonný 
pre použitie v kancelárii a spoľahlivý pri neprerušovanom profesionálnom skenovaní 
dokumentov. Ponúka sieťové pripojenie, pre zlepšenie pracovného toku a zvýšenie 
produktivity. 

Dôverné firemné informácie môžu byť priamo poslané do určeného adresára v sieti.  
ADS-2800W umožňuje aj naprogramovanie umiestnení pre skenovanie a následné 
skenovanie jedným dotykom na displeji.

ADS-2800W
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KANCELÁRSKE SKENERY

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  rýchlosť skenovania až do 50 obr./min.
•  ADF na 50 listov
•  sieťové pripojenie
•  USB 3.0
•  3 programovateľné klávesy
•  kompatibilné s KOFAX

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  rýchlosť skenovania až do 50 obr./min.
•  ADF na 50 listov
•  pevné a bezdrôtové sieťové pripojenie
•  9,3 cm dotykový displej
•  USB 3.0
•  kompatibilné s KOFAX
•  kompatibilné s Brother Solution Interface (BSI)

Brother ADS-3000N stolný skener dokumentov je  jednoducho ovládateľný, výkonný 
pre použitie v kancelárii a spoľahlivý pri neprerušovanom profesionálnom skenovaní 
dokumentov. Ponúka sieťové pripojenie, pre zlepšenie pracovného toku a zvýšenie 
produktivity. 

Dôverné firemné informácie môžu byť priamo poslané do určeného adresára v sieti.  
ADS-3000N umožňuje aj naprogramovanie umiestnení pre skenovanie jedným  
dotykom displeja.

ADS-3600W umožňuje skenovanie jedným tlačidlom a naprogramovanie umiestnení 
pomocou 9,3 cm farebného dotykového displeja. 

Tento výkonný skener je vybavený super rýchlym rozhraním USB 3.0. Disponuje pevným 
aj bezdrôtovým rozhraním.

ADS-3000N / ADS-3600W

ADS-3000N

ADS-3600W
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iPrint&Scan 
Print and scan direct from  
your mobile device
(free download required)

PROFESIONÁLNE SKENERY PDS-6000F
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SPRACOVANIE OBRÁZKA
Pokročilé funkcie zobrazovania upravia naskenované dokumenty pre zaistenie 
presného nasnímania informácií z dokumentov. Pri následnej tlači sa docieli 
úspora tonera alebo atramentu. Zmenší sa i celková veľkosť súborov pre zdieľanie 
a dosiahne sa dokonalá čitateľnosť naskenovaného dokumentu. Prichádza tak  
aj k úspore času, potrebného pre ručnú korektúru a finalizáciu dokumentu. 

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY DRÁHY PAPIERA 
Ultrazvuková detekcia hromadného podávania 
Tento systém využíva ultrazvukové vlny k identifikácii chybného podávania 
papiera. Pri chybe sa automaticky pozastaví podávanie a používateľ je 
upozornený  signalizáciou chyby. Znižuje sa riziko poškodenia skenovaných 
dokumentov alebo straty údajov.

Pokročilý systém spätného podávania
Tento systém zabezpečuje proces skenovania hromadných dokumentov 
po jednotlivej stránke, čím zabezpečuje spoľahlivé skenovanie 
kompletných dokumentov rôzneho typu a gramáže. 

PROFESIONÁLNY SOFTVÉR
•   Omnipage SE 18 

–  výkonný OCR program na jednoduchú tvorbu digitálnych dokumentov  
pre ukladanie do systémov správy dokumentov a cloudových úložísk 

•   ButtonManager v2 
–  ponúka rýchly spôsob skenovania a odosielania dokumentov. Poskytuje  

jednoduché použitie s vopred nakonfigurovanými formátmi súborov a lokácií. 
Pre vyššie požiadavky na integráciu je možné plné prispôsobenie.

•  TWAIN a WIA   
–  zvyšuje výkon aplikácií a zrýchľuje proces spracovania obrázkov 

pomocou možností TWAIN a WIA ovládačov 

•  Pripojenie pre Microsoft® SharePoint   
–  PDS-5000F a PDS-6000F uľahčujú skenovanie dokumentov  

do prostredia Microsoft® SharePoint

POKROČILÉ FUNKCIESÉRIA PROFESIONÁLNYCH SKENEROV

PDS -6000F ponúka excelentné možnosti manipulácie s papierom, pokročilé spracovanie 
obrazu a množstvo funkcií skenovania.

32

USB 3.0 
Vysoko rýchlostné 

USB 3.0  
(spätne kompatibilné).

PRIAME SKENOVANIE ZO SKLA
Skenovanie zo skla pre zvýšenie produktivity  

a flaxibility v rôznych oblastiach použitia

ADF NA 100 LISTOV 
Automatický podávač 
dokumentov pre veľké 
a zmiešané skenované 

množstvá.

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA
Až do 80 str./min.  

(160 obr./min.) pre rýchle  
a jednoduché konvertova-

nie dokumentov.

SYSTÉM SPÄTNÉHO PODÁVANIA
Pokročilý systém pre spoľahlivé podávanie papiera  

a zabránenie straty obsahu pri skenovaní dokumentov,  
ako aj pre udržanie plynulosti skenovania.

KOFAX VRS ELITE 5.1 KOMPATIBILITA
Systém Kofax zlepšuje presnosť pre optické 

rozoznávanie znakov (OCR), znižuje  
čas na prípravu dokumentov  

a vylepšuje obsah  
skenovaného obrázka.
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Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  automatické duplexné skenovanie až do 80 str./min (160 obr./min.) pri 300 dpi
•  ADF na 100 listov
•  skenovanie až do reliéfnej hrúbky plastových kariet
•  skenovanie do e-mailu, obrázka, OCR, súboru
•  pokročilé spracovanie obrázka
•  expertná manipulácia s papierom  

s ultrazvukovou detekciou podávania
•  kompatibilita s Kofax VRS Elite 5.1
•  TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE ovládače

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  automatické duplexné skenovanie až do 60 str./min (120 obr./min.) pri 300 dpi
•  ADF na 100 listov
•  skenovanie až do reliéfnej hrúbky plastových kariet
•  skenovanie do e-mailu, obrázka, OCR, súboru
•  pokročilé spracovanie obrázka
•  expertná manipulácia s papierom  

s ultrazvukovou detekciou podávania
•  kompatibilita s Kofax VRS Elite 5.1
•  TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE ovládače

Profesionálny podnikateľsky zameraný skener dokumentov PDS-6000 poskytuje vynikajúcu 
manipuláciu s papierom pri rýchlosti až 80 strán za minútu, pokročilé funkcie spracovania 
obrázkov a intuitívne funkcie “skenovania do” pre dávkové skenovanie dokumentov.

Tento model v sebe spája dlhoročné skúsenosti a znalosti zákazníkov, spolu s moderným 
biznisom. Zaisťuje bezpečné, presné a spoľahlivé konvertovanie papierových dokumentov  
do digitálnych formátov.

Profesionálny podnikateľsky zameraný skener dokumentov PDS-5000 
poskytuje vynikajúcu manipuláciu s papierom pri rýchlosti až 60 strán 
za minútu, pokročilé funkcie spracovania obrázkov a intuitívne funkcie 
“skenovania do” pre dávkové skenovanie dokumentov.

Tento model v sebe spája dlhoročné skúsenosti a znalosti zákazníkov, 
spolu s moderným biznisom. Zaisťuje bezpečné, presné a spoľahlivé 
konvertovanie papierových dokumentov do digitálnych formátov.

PDS-5000 / PDS-6000

PDS-6000

PDS-5000

PROFESIONÁLNE SKENERY
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PROFESIONÁLNE SKENERY

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  automatické duplexné skenovanie s rýchlosťou  
až 80 str./min. (160 obr./min.) pri rozlíšení 300dpi

•  ADF podávač na 100 strán
•  čas skenovania zo skla skenera 1,5 s 
•  zo skla skenera skenuje krehký papier, brožúry,  

časopisy, dokumenty z hrubého papiera a fotky
•  skenuje do emailu / obrázka / OCR / súboru / FTP / 

siete / SharePoint / aplikácie / tlačiarne
•  super rýchle USB 3.0 / kompatibilné s USB 2.0
•  pole LED diód pre zníženie spotreby energie

•  pokročilé spracovanie obrázka
•  expertná manipulácia s papierom s ultrazvukovou  

detekciou hromadného podávania a  pokročilým  
systémom spätného podávania

•  Kofax VRS Elite 5.1
•  ovládače pre TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

Hlavné vlastnosti a funkcie 

•  automatické duplexné skenovanie s rýchlosťou  
až 60 str./min. (120 obr./min.) pri rozlíšení 300dpi

•  ADF podávač na 100 strán
•  čas skenovania zo skla skenera 1,5 s 
•  zo skla skenera skenuje krehký papier, brožúry,  

časopisy, dokumenty z hrubého papiera a fotky 
•  skenuje do emailu / obrázka / OCR / súboru / FTP / 

siete / SharePoint / aplikácie / tlačiarne
•  super rýchlostné USB 3.0 / kompatibilné s USB 2.0
•  pole LED diód pre zníženie spotreby energie

•  pokročilé spracovanie obrázka
•  expertná manipulácia s papierom s ultrazvukovou  

detekciou hromadného podávania a pokročilým  
systémom spätného podávania

•  Kofax VRS Elite 5.1
•  ovládače pre TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE

Séria plošných skenerov PDS od Brother prináša skenovanie zo štandarného podávača  
ADF a plošné skenovanie v jednom. PDS-6000F je navrhnutý pre rýchle skenovanie 
vysokých objemov až do 80 str./min. (160 obr./min.) s pridaným plošným skenerom  
pre skenovanie veľkých formátov a skenovanie brožúr. 

Rôzne spôsoby skenovania ponúkajú vyššiu flexibilitu a produktivitu tam, kde je vysoké 
pracovné zaťaženie.

Profesionálny rad plošných skenerov PDS od Brother spája štandardné skenovanie  
z ADF podávača so skenovaním zo skla skenera. PDS-5000F je navrhnutý pre rýchle 
skenovanie veľkého objemu dokumentov, až 60 str./min. (120 obr./min.) s pridaným 
plochým skenerom pre skenovanie veľkých formátov a pre skenovanie brožúr.

Rôzne spôsoby skenovania ponúkajú vyššiu flexibilitu a produktivitu tam, kde je vysoké 
pracovné zaťaženie.

PDS-5000F / PDS-6000F

PDS-6000F

PDS-5000F
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné DS-620 DS-720D DS-820W DS-920DW ADS-1200 ADS-1700W ADS-2200 ADS-2700W

Typ snímača obrázkov Single CIS Dual CIS Single CIS Dual CIS Dual CIS

Ovládací panel  - 3 cm LCD LED, tlačidlá 7,1 cm farebný dotykový displej LED, tlačidlá 7,1 cm farebný dotykový displej

Skenovanie

Rýchlosť (A4) farebne / ČB¹ až 7,5 strany za minútu až 25 strán za minútu až 35 strán za minútu

Rozlíšenie až 600 x 600 dpi  z ADF / až 1200 x 1200 dpi interpolované až 600 x 600 dpi z ADF / až 1200 x 1200 dpi interpolované

Sken z PC (Pull Scan)5 email, obrázok, OCR, súbor, SharePoint® email, obrázok, OCR, súbor, SharePoint®

Sken do PC (Push Scan)5 sieť, FTP, tlačiareň  - sieť, FTP, Printer, emailový server  - sieť, FTP, Printer, emailový server

Sken do cloudu6  -  -
Box, DropBox, Evernote®,  

Facebook, Flickr®, Google DriveTM, 
PicasaTM, OneNote, OneDrive

 -
Box, DropBox, Evernote®,  

Facebook, Flickr®, Google DriveTM, 
PicasaTM, OneNote, OneDrive

Manipulácia s papierom

Kapacita ADF7 1 list 20 listov 50 listov

Rozmer  
dokumentov 
(mm)

minimum 55 x 90 51 x 70 51 x 51

maximum8 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 297 215,9 x 355,6

dlhý papier 812,8 863

Gramáž  
médií pre ADF 
(hrúbka)

viacej listov  - 51,8 - 128 g/m² 50 - 209 g/m²

jeden list 60 - 105 g/m² 51,8 - 200 g/m²

karta 0,4 - 0,8 mm 0,76 - 1,02 mm (max. 1,24 mm embosovaná) do 1,10 mm (max. 1,32 mm embosovaná)

Konektivita

Lokálne rozhranie / sloty USB 2.0 USB 2.0 & SD Micro USB 3.0 & USB 2.0 Host

Bezdrôtové sieťové rozhranie  - IEEE 802.11b/g/n - IEEE 802.11b/g/n - IEEE 802.11b/g/n

Káblové sieťová rozhranie  -  - 10Base-T/100Base-TX

Mobilné rozhranie  - Scan Hub aplikácia pre IOS, Android - aplikácia Brother iPrint&Scan - aplikácia Brother iPrint&Scan

Špecifikácia zariadenia           

Dodávaný 
softvér

ovládače TWAIN, SANE TWAIN, WIA, SANE, ICA

Windows DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE,  
Newsoft Presto! Bizcard 6

iPrint&Scan pre PC s OS Windows, Nuance paperport SE 14,  
Nuance Power PDF, vzdialené nastavenie

iPrint&Scan pre PC s OS Windows, Nuance paperport SE 14,  
NewSoft Presto BizCard OCR, vzdialené nastavenie

Mac6 DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9, Newsoft Presto! Bizcard 6 iPrint&Scan pre PC s OS Mac, vzdialené nastavenie iPrint&Scan pre PC s OS Mac, vzdialené nastavenie,  
NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Presto! BizCard OCR

Ďalšie funkcie5  -

prispôsobenie úrovne Č/B a šedej, 
prispôsobenie farebnosti, vyčistenie 

farby, zlepšenie ostrosti písma, 
kompresia, odstránenie znakov 

dierovania, vylepšienie čitatelnosti 
textu, automatická korekcia sklonu, 
detekcia konca stránky, automatické 

otočenie skenovaného obrázka, 
vyčistenie pozadia, vyplnenie okrajov, 
detekcia farby, vynechanie prázdnej 

strany, zarovnanie okrajov, sken 
jednej strany, kontinuálny sken, 2 na 

1 sken, detekcia čiarového kódu

prispôsobenie úrovne Č/B a šedej, 
prispôsobenie farebnosti, vyčistenie 

farby, zlepšenie ostrosti písma, 
kompresia, odstránenie znakov dier-
ovania, vylepšienie čitatelnosti textu, 

automatická korekcia sklonu, detekcia 
konca stránky, automatické otočenie 

skenovaného obrázka, vyčistenie poza-
dia, vyplnenie okrajov, detekcia farby, 

vynechanie prázdnej strany, zarovnanie 
okrajov, sken jednej strany, kontinuálny 

sken, 2 na 1 sken, detekcia čiaro-
vého kódu, automatické skenovanie, 

pokračovanie skenovania

prispôsobenie úrovne Č/B a šedej, prispôsobenie farebnosti, vyčistenie 
farby, zlepšenie ostrosti písma, kompresia, odstránenie znakov dierovania, 
vylepšienie čitatelnosti textu, automatická korekcia sklonu, detekcia konca 
stránky, automatické otočenie skenovaného obrázka, vyčistenie pozadia, 
vyplnenie okrajov, detekcia farby, vynechanie prázdnej strany, zarovnanie 
okrajov, sken jednej strany, kontinuálny sken, 2 na 1 sken, 1 na 2 sken, 

pokračovanie skenovania, redukcia hluku, zmenšenie skenu, invertný sken, 
režim vodiaceho listu, režim skenu plastových kariet

Rozmery (š x h x v) mm 291 x 53 x 37 291 x 67 x 41 308 x 53 x 41 308 x 67 x 42 300 x 103 x 83 300 x 206 x 178 (s rozloženým podávačom)

Hmotnosť zariadenia 0,4 kg 0,5 kg 0,44 kg 0,53 kg 1,36 kg 1,41 kg 2,6 kg 2,7 kg

1 Skenovanie pri 300 dpi bez ďalších procesov spracovania obrázkov.         2 Pri obojstrannom skenovaní.         3 K stiahnutiu zdarma cez Scan Hub.         4 K stiahnutiu zdarma aplikácia iPrint&Scan.         5 Všetko dostupné s dodávaným softvérom.         6 Môže vyžadovať dodatočné stiahnutie a poplatky.         
7 Kapacita závisí od gramáže papiera.      8 Dokument väčší ako formát A4, ale nepresahujúci formát A3, môže byť skenovaný (jednostranne) použitím         podkladového listu (okrem single CIS modelov).         9 Len Windows.
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Technická 
Špecifikácia

Všeobecné ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W PDS-5000 PDS-6000 PDS-5000F PDS-6000F

Typ snímača obrázkov Dual CIS Dual CCD Dual CCD s podávačom, Single CCD plošný skener

Ovládací panel gumové tlačidlá 9,3 cm dotykový displej gumové tlačidlá 9,3 cm dotykový displej 16 znakový x 2 riadkový LCD

Skenovanie

Rýchlosť (A4) farebne / ČB1 až do 40 str./min. 300 dpi (1,5 s A4/LTR) až do 50 str./min 300dpi (1,2 s A4/LTR) až 60 strán za minútu až 80 strán za minútu až do 60 str./min  
(1,5 s zo skla skenera)

až do 80 str./min  
(1,5 s zo skla skenera)

Rozlíšenie až 600 x 600 dpi  z ADF / až 1200 x 1200 dpi interpolované až 600 x 600 dpi 

Funkcie skenovania5

(skenuje do)

emailu, obrázka, OCR,  
súboru, SharePoint®,  

USB, FTP

emailu, obrázka, OCR, 
súboru, SharePoint®, USB, 

WEB, FTP

emailu, obrázka, OCR,  
súboru, SharePoint®,  

USB, FTP

emailu, obrázka, OCR, 
súboru, SharePoint®, USB, 

WEB, FTP
email, obrázok, OCR, súbor, SharePoint®

Sken do cloudu6

skenuje priamo do Evernote™, 
Evernote™ business, Box, 
Dropbox, Google Drive™, 

OneDrive, OneNote

skenuje priamo do Evernote™, 
Evernote™ business, Box, 
Dropbox, Google Drive™, 

OneDrive, OneNote
-

Manipulácia s papierom

Kapacita ADF7 50 listov 100 listov

Rozmer  
dokumentov 
(mm)

minimum 51 x 51 51 x 54

maximum8 215,9 x 355,6 218 x 356

dlhý papier 5000 5994

Gramáž  
médií pre ADF 
(hrúbka)

viacej listov 27 - 413 g/m² 28 - 400 g/m²

jeden list 27 - 413 g/m² 28 - 400 g/m²

karta až 1,4 mm (embosovaná) 0,4 - 0,76 mm (max. 1,4 mm embosovaná)

Konektivita

Lokálne rozhranie USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0

Bezdrôtové sieťové rozhranie - IEEE 802.11b/g/n,  
IEEE 802.11g (WiFi Direct) - IEEE 802.11b/g/n,  

IEEE 802.11g (WiFi Direct) -

Pevné sieťové rozhranie 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (1 GigE) -

Mobilné rozhranie aplikácie iPrint&Scan, Brother Scan Viewer pre iOS/ OS X, Image Viewer pre Android -

Špecifikácia zariadenia           

Dodávaný 
softvér

ovládače TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Windows

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE,  
ABBYY® FineReader Sprint v.12, 

 ABBYY® PDF Transformer+, vzdialené nastavenie,  
BRAdmin Professional (*3,*9)

Control Center 4, Nuance® PaperPort 14 SE,  
ABBYY® FineReader Professional v.11,  

ABBYY® PDF Transformer+, vzdialené nastavenie,  
BRAdmin Professional (*3, 9)

Button Manager V2, DsCapture, OmniPage SE 18

Mac6 Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v.12,  
vzdialené nastavenie

Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional,  
vzdialené nastavenie

DsCapture, PageManager 9

Ďalšie funkcie5

automatická korekcia sklonu, 
vynechanie prázdnej strany, 
otočenie obrázka, detekcia 
hromadného podávania, 

vyhladenie pozadia, zobrazenie 
výsledkov skenovania, režim 

podkladového listu, režim 
skenovania plastových kariet, 

Energy Star, GS Mark,  
KOFAX

automatická korekcia sklonu, 
vynechanie prázdnej strany, 
otočenie obrázka, detekcia 
hromadného podávania, 

vyhladenie pozadia, zobra-
zenie výsledkov skenovania, 
režim podkladového listu, 

režim skenovania plastových 
kariet, Energy Star, GS Mark, 

KOFAX, BSI

automatická korekcia sklonu, 
vynechanie prázdnej strany, 
otočenie obrázka, detekcia 
hromadného podávania, 

vyhladenie pozadia, zobrazenie 
výsledkov skenovania, režim 

podkladového listu, režim 
skenovania plastových kariet, 

Energy Star, GS Mark,  
KOFAX

automatická korekcia sklonu, 
vynechanie prázdnej strany, 
otočenie obrázka, detekcia 
hromadného podávania, 

vyhladenie pozadia, zobra-
zenie výsledkov skenovania, 
režim podkladového listu, 

režim skenovania plastových 
kariet, Energy Star, GS Mark, 

KOFAX, BSI

orezanie, korekcia sklonu, vynechanie prázdnej stránky, detekcia farby, otočenie obrázka, odstránenie farby pozadia,
 binarizácia, vynechanie farby, kontinuálne skenovanie, vyhladenie, digitálny Imprinter, vyplnenie okrajov, verzie obrázka, 

odstránenie stôp perforácie, rozdelenie obrázka, funkcia sken 2 na 1, certifikácia Kofax 

Rozmery (š x h x v) mm 306 x 258 x 250 316 x 187 x 183 323 x 824 x 476

Hmotnosť zariadenia 4,45 kg 4,55 kg 4,45 kg 4,55 kg 4,7 kg 9,2 kg

1 Skenovanie pri 300 dpi bez ďalších procesov spracovania obrázkov.         2 Pri obojstrannom skenovaní.         3 K stiahnutiu zdarma cez Scan Hub.         4 K stiahnutiu zdarma aplikácia iPrint&Scan.         5 Všetko dostupné s dodávaným softvérom.         6 Môže vyžadovať dodatočné stiahnutie a poplatky.         
7 Kapacita závisí od gramáže papiera.      8 Dokument väčší ako formát A4, ale nepresahujúci formát A3, môže byť skenovaný (jednostranne) použitím         podkladového listu (okrem single CIS modelov).         9 Len Windows.
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SPRACOVANIE OBRÁZKOV

STAROSTLIVOSŤ O DOKUMENT 
BEZ ADMINISTRÁCIE  
Presné zobrazenie šetrí čas a hlavne 
náklady zaistením čitateľnosti 
naskenovaných dokumentov  
a profesionálnou úpravou pre  
ich okamžité použitie.
Inovatívne funkcie spracujú 
dokumenty v optimálnej forme  
pre ich čítanie, a to vyčistením  
ich obsahu. Napomáhajú k úspore 
spotrebného materiálu pri tlači, 
zmenšujú veľkosť súborov pre 
zdieľanie a tvoria dokumenty bez 
nežiadúceho rušivého pozadia. 
Funkcie spracovania obrázka 
vytvárajú dokumenty pre okamžité 
digitálne zdieľanie, čím sa šetrí čas 
pre ručné opravy a prípravu finálnych 
dokumentov.
Funkcie sa líšia v závislosti  
od modelu a môžu vyžadovať 
dodávané programové vybavenie.  
Pre bližšie informácie pozrite 
špecifikáciu modelu.

HROMADNÉ PODÁVANIE 
Automatická detekcia a 
upozornenie na nesprávne 
podávanie, eliminácia 
rizika poškodenia dokumentu a straty údajov.

VYČISTENIE STRÁNKY
Filtrácia nežiadúceho 
pozadia ako sú otvory po 
perforácii a atramentové 
škvrny.

Napomáha k zníženiu veľkosti súboru pre 
zdieľanie, vytvára sa jasne čitateľný článok a 
vylepšuje optické rozpoznávanie znakov (OCR).

Funkcie pre vyčistenie stránky:
Binarizácia, odstránenie perforácie, vyplnenie 
okrajov, odstránenie škvŕn, spracovanie pozadia.

VYNECHANIE FARBY
Odstránenie nežiadúcich 
neštandardných farieb, alebo 
kompletného farebného 
pozadia, pre dosiahnutie ostrejšieho,  
ľahko čitateľného textu.

DETEKCIA FARBY
Eliminuje nutnosť  
vopred triediť farebné  
a čiernobiele dokumenty, šetrí čas na prípravu 
skenovania. 

VERZIE OBRÁZKA
Uloženie naskenovaných 
obrázkov do troch formátov 
farieb (plnofarebné, stupne 
šedej, čiernobiele) alebo 
flexibilné vyplňovanie.

ODSTRÁNENIE 
PRÁZDNEJ STRANY
Prázdna stránka môže byť 
automaticky rozpoznaná 
a odstránená, čím sa 
zmenšuje veľkosť súboru pre zdieľanie a šetrí 
čas a  papier pri tlači.

ZAROVNANIE STRÁNKY
Úprava a vyrovnanie 
naskenovaných obrázkov pre 
profesionálny výsledok.

Funkcie pre zarovnanie stránky:
Automatické vyrovnanie skosenia, automatický 
orez, automatická rotácia.
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PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

DODÁVANÝ SOFTVÉR SO SKENERMI BROTHER*

NUANCE™ PDF CONVERTER PROFESSIONAL 7 (WINDOWS®)
Umožňuje vytvárať, konvertovať, kompletizovať a zdieľať PDF súbory s klientmi alebo 
spolupracovníkmi.

NUANCE™ PAPER PORT™ 12SE (WINDOWS®)
Paper port je univerzálny program, ktorý umožňuje skenovať dokumenty, upravovať  
a vylepšovať obrázky, organizovať súbory, kompletizovať dokumenty, hľadať položky  
a pridávať poznámky v súboroch PDF.

NEW SOFT® PRESTO!® PAGE MANAGER 9 (MAC)
Umožňuje skenovať a organizovať digitalizované súbory s možnosťou ich prehliadania, 
editovania, odosielania a ukladania vo formátoch PDF, HTML, RTF alebo TXT.

NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD 6 (WINDOWS® / MAC)
Presto BizCard 6 je kompletné riešenie pre správu kontaktov, ktoré umožňuje skenovať, 
upravovať a synchronizovať kontakty z vizitiek na rôzne softvérové aplikácie pre správu 
kontaktov. Jedná sa o ideálny nástroj, ktorý pomáha zachovať a triediť kontakty,  
či už sú to vizitky obchodných partnerov v slovenčine, angličtine alebo iných jazykoch.  
Presto! BizCard 6 zachytí a konvertuje vizitky do prehľadávateľnej a editovateľnej databázy.

NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD 5 (MAC)
Presto! BizCard umožňuje spravovať informácie z naskenovaných vizitiek, ako sú mená, 
adresy firiem, poštové adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy v počítači.  
Informácie sa jednoducho naskenujú alebo importujú a tento program automaticky uloží 
údaje a grafiku každej vizitky. K dispozícii sú rôzne režimy zobrazovania pre jednoduché 
vyhľadávanie, úpravu, tvorbu a triedenie informácií.

TWAIN, WIA A ISIS
TWAIN, WIA a ISIS sú ovládače skenovania, ktoré podporuje väčšina výrobcov a využíva pre 
skenery k získaniu obrázkov a ich prevedenie do elektronickej formy a uloženie do počítača. 
Sú kompatibilné so všetkými aplikáciami, ktoré ich používajú.

SKEN DO CLOUDU
Výkonná technológia skenovania Brother umožňuje skenovať dokumenty priamo do 
prostredia Google Docs, Evernote alebo Dropbox. Táto cesta napomáha znižovať náklady 
na ukladanie dokumentov a umožňuje ich zdieľanie v rámci celej firmy.

* Programové vybavenie v dodávke sa môže líšiť podľa modelu.
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PROGRAMOVÉ VYBAVENIE EFEKTÍVNE RIEŠENIA

ISIS - IMAGE AND SCANNER INTERFACE SPECIFICATION

ISIS (Špecifikácia rozhrania obrázka a skenera) je štandardnou  
metódou digitalizácie dokumentov, špeciálne vyvinutou pre ukladanie tlačených 
dokumentov do elektronického archívu, ktorá poskytuje presné a zabezpečené  
výsledky s väčšou kontrolou kvality obrázka. ISIS ponúka maximálnu kompatibilitu  
s programmi pre správu dokumentov ako sú Documentum, eCopy, Kofax a iné, ale aj so 
sofistikovanými IT systémami používajúcimi Citrix alebo prostredie terminálových služieb.  
Zavedením jednotného rozhrania medzi rôznymi platformami, znižuje ISIS náklady na 
realizáciu, školenie a údržbu. Zoznam kompatibilných modelov nájdete na www.citrix.com

BSI - BROTHER SOLUTIONS INTERFACE

Softvér BSI umožňuje vývojárom vytvárať zákaznícke riešenia  
pre celý rad zariadení Brother. Používa webové technologické služby  

pre ukladanie a prevádzku všetkých riešení zo servera, mimo miestnej úrovne,  
pre jednoduché nasadenie celého radu zariadení.  
Cieľom je prispôsobenie používateľského rozhrania zariadenia, dosiahnutie plnej kontroly 
nad funkciami ako je tlač a skenovanie a riadenie prístupových práv. Všetky tieto funkcie 
pomáhajú zlepšiť pracovné postupy a bezpečnosť súčasne so znížením nákladov.

CONFIDENTIAL© 2011 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

MICROSOFT® SHAREPOINT
SharePoint je platforma webovej aplikácie, ktorá ponúka rad nástrojov, ktoré môžu byť použité  
k prístupu na intranetové portály, pre správu dokumentov a súborov, k spolupráci a využitiu sociálnych 
sietí. Platforma SharePoint taktiež ponúka mnoho ďalších procesov a pracovných postupov.

BUTTON MANAGER V2 (WINDOWS®)
Tento program poskytuje jednoduchý spôsob skenovania dokumentov a odosielania 
naskenovaných obrázkov do cieľa alebo programovej aplikácie, podľa voľby používateľa.  
Je možné zadať až 9 cieľových destinácií pre realizáciu často opakovaných úloh.

CONTROL CENTER 4 (WINDOWS®) CONTROL CENTER 2 (MAC)
Rozhranie Brother Control Center 4.0 a 2.0 ponúka tvorbu osobných profilov, definovaných 
používateľom a prispôsobiť nastavenia pre efektívnejšie skenovanie a tlač.

KOMPATIBILITA S KOFAX VRS ELITE 5.1  

Nová séria skenerov ponúka kompatibilitu s pokročilou technológiou  
Kofax - zaisťuje jednoduchú integráciu s jedným z popredných vývojárov v oblasti 
systémov a produktivity skenovania. Programové vybavenie Kofax automaticky použije 
správne nastavenia skenera pre konkrétne dokumenty, skúma podklady a opravuje 
defekty pre zaistenie vysoko kvalitných naskenovaných obrázkov. Tieto funkcie sú 
nevyhnuté pre moderné každodenné využitie digitálnych dokumentov, ako je zdieľanie 
medzi oddeleniami alebo v rámci celej organizácie, pre proces spracovania v systéme 
účtovníctva alebo ERP (podnikové plánovanie zdrojov).  
Pre získanie bližších informácií navštívte www.kofax.com/vrs-virtualrescan.

* vyžaduje softvér dodávaný so zariadením
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PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
New Soft® Presto!® Page  
manager 9 (macOS) • • • • • • • • • •
Nuance™ PaperPort™  SE 12 
(Windows®) • • • •
Nuance™ PaperPort™ SE 14 
(Windows®) • • • • • • • •
ABBYY FineReader Sprint v.12 
(Windows® & macOS) • •
ABBYY FineReader v.11  
Professional (Windows®) • •
ABBYY FineReader Professional 
Edition (macOS) • •
New Soft® Presto!® Biz Card 6 
(Windows® & macOS) • • • • • • • • • •
Button Manager (Windows®) • • • • • • • •
DSmobileCapture (Windows® 
& macOS) • • • •
Brother iPrint&Scan for Desktop 
(Windows®, macOS) • • • • • • • •
Brother Control Center 4 (Windows®) 
Control Center 2 (Mac) • • • •
Brother iPrint&Scan mobile App • • • • • •
BRAdmin Pro 3 •* •* • • • •
Remote Setup • • • • • • • •
Nuance™ Power PDF • • • •
ABBYY PDF Transformer+ (Windows®) • • • •
DSCapture (Windows® & macOS) • • • •
Nuance™ Omnipage18SE (Windows®) • • • •
OVLÁDAČE SKENERA
TWAIN, SANE • • • •
TWAIN, ISIS, WIA, ICA, SANE • • • • • • • • • • • •
WEBOVÉ SLUŽBY BROTHER
Skenovanie do cloudov • •
Skenovanie do Microsoft®  
Sharepoint* (Hardware) • • • •
Skenovanie do Microsoft®  
Sharepoint* (Software) • • • • • • • • • • • •



Brother CEE GmbH
kontaktná kancelária pre SR
Bratislavská 83
902 01  Pezinok
tel: +421 33 640 6761
www.brother.sk

* Obmedzenie. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre získanie bližších informácii  
sa obráťte na miestnu pobočku Brother alebo svojho predajcu. 
** Prostredníctvom bezplatnej aplikácie iPrint&Scan. Prosím, pozrite technickú špecifikáciu konkrétneho 
modelu, dodávané programové vybavenie a cloudové aplikácie. Dostupné len pre ADS modely.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky tu uvedené sú vlastníctvom príslušných 
spoločností. Windows a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac OS, logo Mac a OS X 
sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Všetky špecifikácie sú pri vydaní správne. Brother je registrovaná ochranná známka pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované ochranné 
známky alebo prislúchajú daným spoločnostiam. Zmeny a chyby vyhradené. Marec 2019.

Nové cloudové riešenie Brother pre správu dokumentov.  
Bezproblémová prevádzka so skenermi Brother pre správu, spoluprácu a zdieľanie.* 

Priame skenovanie do mobilných 
zariadení podporujúcich iOS,  
Android alebo Windows**

PRENÁŠA PAPIER DO ŽIVOTA


