
                                                                                

 

 

 

 

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 Canon SF400 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 klienta mMedica firmy Asseco. 

 

Najważniejsze cechy skanera Canon SF400 z xpressScan 

• bezpośrednie skanowanie z urządzenia Canon wprost do systemu mMedica 

• skanowanie różnych formatów papieru w jednym przebiegu 

• bardzo szybki skaner 45 str. / min 

• dzienny cykl roboczy 6000 stron  

• skanowanie obu stron w jednym przelocie 

• skanowanie dowodów osobistych, paszportów 

• skanowanie niestandardowych formatów (np.: EKG)  do 3 metry dł. (200DPI) 

• możliwość usuwania pustych stron (dla 2-str.) 

• ekran  dotykowy 10,1 cala 

• możliwość podpięcia zewnętrznego czytnika kart (autoryzacja za pomocą karty) 

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

• przyjazny panel administracyjny   

Skaner dedykowany 

pod branżę medyczną  

Canon | ScanFront 400 



 

Praca na skanerze Canon - xpressScan: 

    

    

 

 

 

Stempel konfigurowalny  i podpis elektroniczny na dokumencie (ZUS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja: 

   

Źródło światła  

Dioda LED (RGB) 

Strona odczytu  

Jedno- i dwustronnie 

Interfejs  

Sieć LAN: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (złącze RJ-45) 
3 × USB 2.0 (do obsługi urządzeń USB: pamięci, klawiatury, myszy 
itp.) 

Pulpit operatora  

10,1 cala (panel dotykowy TFT-LCD WSGVA 1024 × 600) 

Rozdzielanie papieru  

Mechanizm rolki zwrotnej 

Dzienny cykl roboczy  

Około 6000 zeskanowanych stron dziennie 

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA 

Szybkość pracy w trybie czarno-białym  

45 stron/min / 90 obrazów/min 

Szybkość pracy w trybie kolorowym  

45 stron/min / 90 obrazów/min 

Rozdzielczość skanowania  

100 × 100 dpi / 150 × 150 dpi / 200 × 200 dpi / 
300 × 300 dpi / 400 × 400 dpi / 600 x 600 dpi 

Tryby skanowania  

Czarno-biały, rozpraszanie błędów, uwydatnianie tekstu, 256 
odcieni szarości, 24-bitowy kolor, automatyczne wykrywanie koloru 

Charakterystyka skanowania  

Ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch arkuszy, 
ponowienie/zwolnienie po pobraniu dwóch arkuszy, korekcja 
przekosu, tryb Folio, skanowanie długich dokumentów, pomijanie 
pustych stron, automatyczne określanie orientacji dokumentu, 
wygładzanie tła, redukcja przebijania kolorów, usuwanie cieni, 
usuwanie/uwydatnianie kolorów 

Generowanie plików  

TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A 

Wymiary 

Tace zamknięte: 305 × 282 × 230 mm 

Tace otwarte: 305 × 629 × 366 mm 

 

SPECYFIKACJE DOKUMENTÓW 

Papier  

Szerokość: 50–216 mm 
Długość: 54–356 mm (3048 mm w trybie długich dokumentów) 
Grubość (rozdzielanie włączone): 27–209 g/m² (0,04–0,25 mm) 
Grubość (rozdzielanie wyłączone): 27–255 g/m² (0,04–0,30 mm) 

Wizytówka  

Rozmiar: 50 × 85 mm 
Grubość: do 380 g/m² (0,35 mm) 

Karta  

Rozmiar: 54 × 86 mm (standard ISO) 
Grubość: 1,4 mm 
Tylko podawanie w układzie poziomym, maks. 10 kart lub 1 karta 
wytłaczana 

Paszport  

Grubość: do 6 mm (w tym arkusz nośny) 

Pojemność podajnika  

60 arkuszy (80 g/m²) 

FUNKCJE SIECIOWE 

Miejsca docelowe skanowania  

Skanowanie do współdzielonego folderu 
Skanowanie do wiadomości e-mail 
Skanowanie do serwera FTP 
Skanowanie do faksu (przez internetową usługę faksu) 
Skanowanie do drukarki (drukowanie przez serwer FTP) 
Skanowanie do pamięci USB 

Protokoły  

TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, bezpieczne 
wysyłanie (FTPS i SMTPS), WebDAV, LDAPS 

Adres IP  

Uzyskiwany automatycznie (obsługa DHCP) lub stały 

Obsługa katalogów  

Usługa Active Directory (uwierzytelnianie NTLM) 
OpenLDAP (proste uwierzytelnianie) 

Waga 

Około 4,5 kg 

 

 

  

Kontakt: 

Xpress Sp. z o.o. 

Czesław Orda 

Business Development Manager 

gsm. +48 661 484 534 

www.xgroup.pl 

 

Dział handlowy: 

Tel. 71 350 55 53;  e-mail: it@xgroup.pl 

Dział serwisu: 

Tel. 71 350 55 50; e-mail: support@xgroup.pl 
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