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PREDSTAVITEV

OKI Sendys Explorer

Tudi tiskalniki so lahko pametni
..OKI

je pokazal tudi multifunkcijske naprave potrebujejo razširljivo, fleksibilno in prilagodljivo programsko opremo, ki omogoča

povezave s priljubljenimi storitvami drugih podjetij..

Japonski profesionalci tiskalniških naprav OKI
so na evropskem tržišču izdali novi barvni
multifunkcijski napravi MC853 in MC873. S
temi zmogljivimi napravami serije MC800 lahko optimiziramo celoten proces upravljanja z
delovnimi dokumenti, zaradi česar so naprave
namenjene majhnim in srednje velikim podjetjem, ki prevladujejo v Sloveniji.
Kot pričakovano, lahko te naprave tiskajo, skenirajo, kopirajo in pošiljajo faks. Omogočajo
tiskanje do 35 strani na minuto in skeniranje
do 50 slik na minuto. Naprave vsebujejo velik
7-inčni (17,8-centimetrski) barvni LCD zaslon
na dotik s sistemom za nagibanje. Poleg prilagajanja višini uporabnika, se lahko zaslon
prilagodi uporabnikom in v napravi shrani
poosebljene uporabniške profile.
Srce nove serije multifunkcijskih naprav je
odprta razširljiva platforma SXP (Smart Extendable Platform), ki podpira povezave z zunanjo programsko opremo, prepoznavanjem
besedil in pridobivanjem tiskalniških opravil
preko PIN cifer ali kartičnih sistemov. Poleg
omenjenih novejših naprav MC853 in MC873,
je platforma SXP na voljo tudi v črno belih A4
napravah MB700 in barvnih A4 napravah
MC700.
Vse naštete naprave lahko brezplačno uporabljajo OKI-jevo sistemsko rešitev za upravljanje z dokumenti Sendys Explorer. Ta je po
mnenju vodja razvoja produktov in rešitev
Keitha Fentona ključna prednost v primerjavi
s prejšnjo generacijo izdelkov. Rešitev
omogoča skeniranje dokumentov v mrežno
mapo, na e-poštni naslov, faks strežnik ali v

oblak, kar nudi večjo fleksibilnost pri dostopanju, urejanju, tiskanju in deljenju datotek. V
storitev je vključeno tudi optično branje črk
(OCR), ki lahko pretvori skenirane dokumente
v besedilne PDF dokumente, po katerih lahko
iščemo.
Sendys Explorer vsebuje tudi mobilne funkcije, ki bodo olajšale delovni proces. Tako vam
ni treba biti pred namiznim računalnikom za
skeniranje, tiskanje in pridobivanje dokumentov. Vse to lahko izvedete direktno preko mobilne naprave. S kamero na pametnem telefonu lahko celo posnamete dokument in ga
pretvorite v formate za urejanje besedil. Na
voljo so še povezave s priljubljenimi oblačnimi
storitvami OneDrive, Google Drive, Microsoft
SharePoint in Dropbox. Te omogočajo enostavno tiskanje iz in skeniranje vanje. Sendys
Explorer je na voljo v Apple App Store za iOS
in Google Play trgovini za Android naprave.
Najdete ga tudi na spletni strani sendysexplorer.com/oki.
Multifunkcijski napravi MC853 in MC873 vsebujeta dva izhodna pladnja, vgrajen luknjač in
ločevalnik, kot tudi vizualne pripomočke, ki
med drugim z animiranimi slikami prikazujejo
kdaj je potrebna menjava potrošnega materiala ali odprava napake. Modela se lahko pohvalita z razširjeno triletno OKI garancijo.  (P.R.)
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