Skaner Avision AN335MED
pod system mMedica

1. Skaner Avision dedykowany pod sektor medyczny (mMedica firmy Asseco)
Nowoczesna przychodnia czy szpital to nie tylko wysoki poziom
usług medycznych ale również nowoczesne narzędzia, które
podnoszą

poziom

obsługi

pacjentów

i

obniżając

wydatki

administracyjne placówki medycznej.
Obecnie dużym problem każdej placówki

medycznej jest

przyrastająca każdego dnia papierowa dokumentacja medyczna.
Rozwiązaniem jest skaner Avision typu AN335MED z systemem
xpressScan, który pozwala na szybkie i niezawodne przetwarzanie
dokumentacji medycznej do postaci elektronicznej. Dzięki temu cała
dokumentacja pacjentów znajdzie się w centralnym systemie
medycznym mMedica firmy Asseco, gdzie jest odpowiednio
zabezpieczona. Archiwizacja pozwala na oszczędność miejsca oraz
pewność, że jest bezpieczna i przechowywana zgodnie z
wymogami prawa.

Skaner Avision AN335MED razem z system xpressScan umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów wprost do
systemu mMedica. Jest to łatwy i szybki sposób przekształcenia dokumentów do postaci elektronicznej. Cała obsługa
wykonywana jest przy pomocy panelu skanera, a dokumenty są automatycznie umieszczane we właściwych kartotekach
pacjenta systemu mMedica. Dla klienta dostępny jest panel administracyjny systemu xpressScan dzięki któremu w łatwy
sposób będzie mógł zarządzać użytkownikami oraz urządzeniami podłączonymi pod system.
Najważniejsze cechy skanera Avision AN335MED dedykowanego pod mMedica
•

bezpośrednie skanowanie z urządzenia skanującego wprost do systemu mMedica

•

skanowanie różnych formatów papieru w jednym przebiegu

•

bardzo szybki skaner 40 str. / min

•

dzienny cykl roboczy 4000 stron

•

skanowanie obu stron w jednym przelocie

•

skanowanie dowodów osobistych, paszportów

•

skanowanie niestandardowych formatów (np.: EKG) do 5 metry dł. (300DPI)

•

możliwość usuwania pustych stron (dla 2-str.)

•

ekran dotykowy 8 cala

•

możliwość podpięcia zewnętrznego czytnika kart (autoryzacja za pomocą karty)

•

możliwość podpięcia systemu OCR (pdf przeszukiwalny) – opcja dodatkowo płatna

•

przyjazny panel administracyjny

Proces skanowania odbywa się na skanerze Avision poprzez panel dotykowy.

2. Panel administracyjny do zarządzania urządzaniami pod xpressScan
•

zarządzanie urządzeniami, grupami, użytkownikami

•

nadawanie uprawnień użytkownikom pod poszczególne urządzenia

•

definiowanie domyślnych ustawień skanowania dla urządzeń

•

przypisywanie PIN / karty dostępowej dla poszczególnych użytkowników

•

własne zdefiniowane stemple na dokumentach

•

podłączenie systemu OCR pod system

3.

Parametry techniczne skanera Avision AN335MED

Podajnik ADF

50 stron

Technologia skanowania:

Contact Image Sensor (CIS)

Źródło światła:

LED

Grubość kart ID

Tłoczona karta (grubość 1,25 mm)
Do 200 dpi Kolorowy dupleks 6000mm

Tryb długiego dokumentu

Do 300 dpi Kolorowy dupleks 5540 mm
Do 600 dpi Kolorowy dupleks 1500 mm
Max. 216 x 356 mm

Rozmiar skanowania:
Min. 52x74mm (A8)
40 PPM/ 80 IPM (czarno-biały, A4, 200 dpi)
35 PPM/ 70 IPM (czarno-biały, A4, 300 dpi)
Prędkość skanowania:
40 PPM/ 80 IPM (kolor, A4, 200 dpi)
35 PPM/ 70 IPM (kolor, A4, 300 dpi)
Grubość papieru:

50 – 413 g/m 2

Rozdzielczość:

600 dpi

Rozdzielczość wyjściowa:

1200 dpi

Formaty wyjściowe

czarno-biały, skala szarości, 24-bit kolor

Formaty plików

BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for
iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML

Pamięć:

2GB SDRAM

Dołączone oprogramowanie:

Avision Button Manager V2, Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14
USB3.2 Gen1x1 / Sterownik ISIS, TWAIN

Interfejs / sterowniki:

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb
Wi-Fi IEEE 802.1b/g/n

Power Supply:

Input: 100-240 WC, 50/60 Hz Output: 24V, 2A
Praca: < 21W
Uśpienie: < 2,4W

Zasilacz:

Gotowość: < 10W
Wyłączony: < 0,3w
Temperatura robocza: 10OC-350C

Czynniki środowiskowe:

Wilgotność pracy: 10%-85%
Spoczynek: <25 dB

Hałas akustyczny:
Praca: <55 dB
Wymiary maksymalne:

282 x 457 x 334 mm

Wymiary minimalne:

282 x 152 x 165 mm

Waga:

3,1 kg

Zalecany dzienny cykl pracy:

do 4000 arkuszy

Wykrywanie podawania wielu arkuszy:

Czujnik ultradźwiękowy

Gwarancja producenta

12 miesięcy*
- możliwość rozszerzenia gwarancjo do 60 mc (opcja dodatkowo płatna)

Gwarancja

4. Podsumowanie i warunki ogólne
W sprawie wyceny skanerów Avision pod mMedica proszę o kontakt (71) 350 55 50 bądź it@xgroup.pl
Zapewniamy konsultacje techniczne i informatyczne podczas dokonywania wyboru rozwiązań oraz opiekę
doradcy handlowego. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania dotyczące powyższego rozwiązania.

5. Kontakt
e-mail: it@xgroup.pl
telefon: 71 350 55 50

Biuro Zarządu

XPRESS Sp. z o.o.

ul. Wiejska 1
59-400 Jawor

ul. Rysia 1A
53-656 Wrocław
NIP: 894-27-99-071

