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PREDSTAVITEV

OKI

Vaša pisarna je lahko ves svet
.. Pametne večnamenske naprave lahko zelo olajšajo obdelavo in pošiljanje dokumentov. Če so združljive s pametnim telefonom, ki ga
imamo vedno pri sebi in omogočajo kopico drugih možnosti, pa je to zmagovalna kombinacija. K jerkoli in kadarkoli ..

Rešitve za upravljanje dokumentov danes tako
večjim kot manjšim podjetjem pomagajo pri
potrebah po pretoku le teh. S tem podjetja
povečajo samo učinkovitost, pošiljanje dokumentov pa postane enostavno in zabavno
opravilo. Včasih je za to obstajal en kanal,
mogoče dva. Dokumenti so morali biti v točno
določenem formatu, da je bilo pošiljanje sploh
mogoče.

Nešteto možnosti
Program SENDYS Explorer podjetja OKI,
nameščen na večnamensko napravo, je pametna rešitev za obdelavo dokumentov. Uporabniku omogoča, da dokumente pretvori in distribuira ali zgolj prenese na izbrano lokacijo. Zagotavlja prilagodljivost za urejanje, dostopanje, tiskanje, nalaganje in skupno rabo datotek.
Tako lahko s programom pretvorite in naložite
večje ali manjše dokumente. Optično prebrane
lahko urejate, prav tako pa omogoča zelo dostopno in priročno iskanje po dokumentih.
SENDYS Explorer nudi visoko stopnjo varnosti in

nadzora. Med drugim je omogočeno pošiljanje
dokumentov na izbrane naslove elektronske
pošte, z eno licenco pa je mogoče registrirati
več naprav.
SENDYS Explorer ima zares veliko načinov uporabe. Dokumente lahko zajemate celo s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
preko aplikacij za Android ali iOS. Optično prebrane dokumente lahko pretvorite v široko paleto različnih formatov, vključno s TXT,TIFF, PNG,
JPEG, PDF … Sama mobilna aplikacija je zelo
enostavna in predvsem uporabniku prijazna. S
kamero telefona namreč izvedete skeniranje in
pretvarjate dokumente v vse mogoče oblike.
Natisnete lahko seveda tudi dokumente iz oblaka. Nudi torej rešitve, ki vam bodo prihranile veliko časa, uporabniku pa nudi odlično izkušnjo z
enostavnim tiskanjem na zahtevo – kjerkoli in
kadarkoli.

paktna barvna A3 večnamenska naprava, ki
ponuja odlično kakovost tiskanja in kopiranja dokumentov. Idealen je za majhne kolektive, enostaven za uporabo in seveda s prilagodljivim
vmesnikom. Združuje nizke stroške s funkcionalnostjo naprav višjega cenovnega razreda. Seveda kopira tudi obojestransko, njegov mesečni
cikel pa je 8.000 strani. Njegov zmogljivejši brat
MC873dn je prav tako barvna A3 večnamenska
naprava, ki pa je z visoko hitrostjo tiskanja in
kopiranja idealna rešitev za večje kolektive. Njen
mesečni cikel je 10.000 strani.
Ob nakupu naprave stranka brezplačno prejme
lite verzijo rešitve za pametno upravljanje dokumentov SENDYS Explorer. Več o izdelkih lahko
najdete tudi na www.oki.si.
(P. R.)

Napravi za vsako pisarno
Morda gre ob tem izpostaviti multifunkcijski
napravi MC853dn in MC873dn. MC853 je kom-
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