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Grupi Brother në Nagoya, Japoni është kompani
ndërkombëtare me zyra në të gjithë botën dhe me fabrika
prodhimi në Japoni, Kinë, Vietnam, Amerikë, Malajzi dhe UK.
Slogani i Brother është përkrah jush - i reflektuar në të gjitha segmentet e biznesit
dhe nënkupton që klienti rënditet i pari, kudo, në çdo kohë. Duke ofruar vazhdimisht vlera
superiore, Grupi Brother ndërton marrëdhenie afatgjata me të gjithë bashkëpuntorët e tij.
Brother i ofron biznesit zgjidhje perfekte të dizenjuara për tu përshtatur ambienteve të
zyrave të vogla, studio dhe kompanive të vogla
të mesme, duke dizenjuar produkte të cilat
janë të lehta për përdorim, ndihmojnë
në mbarëvajtjen e punës dhe
rrisin efikasitetin.
Produktet

Në 1987 Brother solli printerin
e tij të parë lazer në treg, dhe
që atëherë ka shijuar sukses
të konsiderueshëm, duke
u pozicionuar ndër markat më
të shitura në botë. Me pajisjet
e reja laser monokrom, Brother
ka si synim të zgjerojë produktet
për bizneset në të gjithë botën.
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Brother
tashmë
shiten në më
shumë se

100
shtete
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INDUSTRITË E SYNUARA

GARANCIA
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Vite

GARANCI

SHKOLLA

ZYRA

GARANCI E ZGJATUR BROTHER

Sektori i edukimit mund të
përmirësojë efikasitetin e tij duke
skanuar të dhënat e studentëve/
dokumentat zyrtare, formularë, letrat
e automatizuara ose formularët e
proçeseve të biznesit, mundësinë për
të dixhitalizuar letra për shpërndarje
me të lehtë.

Zyrat mund të skanojnë fatura, kupona, faturat e dërgesave, fletëpagesat,
fletëpalosjet, të dhënat e klientëve
dhe punonjësve. Kjo kursen hapësirë
magazinimi në zyra të cilat mund të
kenë kosto të larta, dhe siguron që
të gjitha dokumentet konfidenciale
të jenë të mbrojtura.

Produktet Brother janë prodhuar me standartet më të
larta dhe janë të njohura për cilësinë dhe besueshmërinë e tyre.
Me përdorimin e duhur, do t’ju ofrojnë shërbim të shkëlqyer. Krahas të drejtave
tuaja statuore, për 2 vite pronësie produkti juaja sigurohet edhe nga një garanci
furnitori, e cila mbulon 1 vit shërbimesh në rast të ndonjë problemi.
Për të përfituar shërbimin e garancisë së zgjatur për produktin tuaj Brother,
mjafton të regjistroheni në faqen tonë www.brother.eu

QEVERIA

SHËRBIME NË TERREN

Qeveritë arkivojnë dokumenta
për qindra vjet e cila zë një hapësirë
shumë të madhe magazinimi.
Dixhitalizimi i këtyre dokumentave
eleminon nevojën për arkiva.

Skanimi i porosive të klientëve,
dokumentat e identifikimit, faturat
e shërbimeve, formularë mbi proçeset e biznesit, skanimi dhe modifikimi
i dokumentave. Një zgjidhje perfekte
për hapësirën e limituar
në automjete.

SHËNDETËSIA

SHTËPI

Ndihmon pacientët dhe stafin
mjekësor duke: skanuar të dhënat
e pacientëve, duke skanuar receta,
plotësim formularësh, formularë sipas
proçeseve të biznesit dhe mundësia
e ndarjes së të dhënave të pacientit
nëpërmjet klinikave.

Skano tani edhe
në shtëpi, deklaratat e bankës,
fatura, listëpagesa, garancitë,
recetat ushqimore etj. Kjo kursen
hapësirë në shtëpi dhe gjithashtu
siguron që dokumentat tuaja të jenë
të mbrojtura.
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Me rregjistrimin në
www.brother.eu
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SKANER BROTHER
Për më shumë se 30 vjet Brother ka dizenjuar dhe prodhuar
sisteme printimi, kopjimi dhe skanimi; duke integruar produktet
tona në korporata në të gjithë globin. Familja jonë e skanerave
dhe zgjidhjeve të skanimit kombinojnë me vitet e njohurisë
dhe eksperiencës së konsumatorit me ndërrmarjet moderne.

PËRFITIMET PËR BIZNESET
ARKIVIMI
KURSIMI
I HAPËSIRËS

LEVIZSHMËRIA

HR
NSES

EXPE

S

SALE

IPTS

RECE

ES

INVOIC

GAMA E SKANERAVE

Skanera me funksion të vetëm
• Ne kemi hyrë në tregun e skanimit me funksion të vetëm në vitin 2012, duke përdorur
ekspertizën tonë për të siguruar zgjidhje të menjëherëshme ndaj nevojës në rritje
për të dixhitalizuar.
• Çdo skaner është projektuar individualisht me funksionalitet biznesi dhe peformancë biznesi.

METODË PUNE E OPTIMIZUAR
Dërgoni dhe merrni dokumente biznesi në të gjithë kompaninë
menjëherë duke përdorur funksionalietetet e skanerit.

TEKNOLOGJI E ARRITSHME

Brother ofron mbështetje dhe zgjuarsi në nivel global, duke bërë dixhitalizimin e biznesit
tuaj të thjeshtë dhe të lehtë për t’u integruar me teknologjinë ekzistuese.

MBAJENI BIZNESIN NË LËVIZJE
Aksesoni informacionin në shtëpi, në zyrë ose në levizje.6

PËRFITIMET E DIXHITALIZIMIT PËR BIZNESET

JI I ORGANIZUAR
Zgjidhjet e programeve përgatisin dhe menaxhojnë
imazhe të skanuara, duke e bërë proçesin më të shpejtë
dhe më efikas.
ACCEPTED

PËRGJIGJE NË KOHË REALE
Skano dhe përpuno menjëherë të dhënat
për klientët.
ID

• Automatizimi i proçeseve të arkivimit manual
me shpejtësi, saktësi dhe kursim kostosh
• Krijoni një sistem universal për ruajtjen e dokumentave,
të lehtë në përdorim dhe të aksesueshëm
• Shpërndani dokumente në të gjithë kompaninë në mënyrë
të menjëherëshme
• Ruani në mënyrë të sigurt dokumenta të
rëndësishme dhe informacione
ligjore të rikuperueshme në
raste fatkeqësie
• Lironi hapësirë në zyrë duke
eleminuar letrat e panevojshme
• Ofro përgjigje menjëherë tek klientët
duke përpunuar
informacionin në moment

SIGURI
Mbrojtja e të dhënave me ruajtjen dixhitale për
rikuperim në rast fatkeqësie.
6
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May require additional download and subscription.
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SKANERA
PORTATIV

SKANER PORTATIV

DS-940DW

TË SHPEJTË. EFIKAS. SKANER WIRELESS I DY ANËSHËM
Modeli DS-940DW DSmobile është krijuar që të jetë vërtetë fleksibël. I pajisur me bateri,
Wi-Fi dhe panel LCD intuitivë, setup-i është shumë i thjeshtë. Të dixhitalizoni dokumentat
tuaja si në zyrë apo duke udhëtuar është shumë e thjeshtë.

LIDHJE ME WIRELESS

Lidhja me wireless lejon
përdorimin e pajisjes
nga disa përdorues

U-PATH

Ushqyes letre
për të ruajtur hapsirë

KART MEMORIE PORTATIVE
Limiti i kartave
MicroSD nga 2 GB
deri në 32 GB

KOMPAKT

Përmasat ( GJ x TH x L)
319 x 63.1 x 45.4mm
Peshon vetëm 699g

Paketa e programit përfshin:
DS-940DW përfshin programe të fuqishme për të përmirsuar
rrjedhëshmërinë e punës, duke lejuar aksesin e dokumentave
ndërkohë që jeni jashtë zyre. Shpërndani dokumenta për të
përmirsuar komunikimin dhe bashkëpunimin, duke zvogëluar
punën në letër kur jeni në lëvizje.
PAKETA E PROGRAMEVE PROFESIONALE
• iPrint&Scan (Windows, macOS)
– Program nga Brother i thjeshtë pë tu përdorur i cili ofronë
menaxhim dokumentash.
•N
 uance PaperPort SE 14 (Windows)
– Menaxhim dokumentash & program shpërndarje.
•N
 ewSoft Presto! BizCard (Windows / macOS)
– Një zgjidhje e totalisht e menaxheshme për kontaktet që
ju lejon të skanoni, editoni dhe sinkronizoni kontaktet e
biznesit me disa programe menaxhimi kontaktesh.
•R
 emote Setup (Windows, macOS)
– Lejon përdoruesit të bëjnë setup-in e skanerit nga
kompiuteri tyre.
Për tu rregjistruar dhe për ndihmë shtesë vizitoni online.brother.eu

iPrint&Scan

Print and scan direct from
your mobile device
(free download required)
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SKANER PORTATIV

DS-640 / DS-740D / DS-940DW
DS-640

DS-640 mundëson skanimin, shpërndarjen dhe organizimin e dokumentave në mënyrë të
thjeshtë. I lehtë dhe portabël skanon dokumente të njëanëshme deri në A4, gjithashtu dhe
karta ID plastike dhe fatura.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhjen tuaj të punës
• 15 ppm
• I ushqyer nga USB
•	I përshtatshëm me Windows,
macOS dhe Linux

DS-740D

• Rezolucion skanimi deri në 600 x 600 dpi
• Përmasa kompakte
• Programe profesionale të përfshira
• I përshtatshëm me KOFAX

DS-740D lehtëson skanimin e dokumentave të dy anëshëm, gati për tu shpërndarë dhe
organizuar. Ushqyesi i letrës U-path nënkupton që nuk ju nevojitet hapsirë shtesë mbrapa
skanerit për dokumentat.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhjen tuaj të punës
• 15ppm
• Skanim i dyanëshëm me një kalim të vetëm
• I ushqyer me USB
•	I përshtatshëm me Windows,
macOS dhe Linux

DS-940DW

• Rezolucion skanimi deri në 600 x 600 dpi
• Përmasa kompakte
• Programe profesionale të përfshira
• Ushqyes letre U-path
• I përshtatshëm me KOFAX

DS-940DW me wireless dhe ushqehet nga bateri e rikarikueshme Li-ion, skanon dokumente
të dyanëshme direkt në celularin tuaj kudo që ndodheni, në çdo kohë pavarsisht lëvizëshmërisë
së biznesit. I vogël dhe kompakt, ideal aty ku hapsira është e limituar.
Karakteristika që optimizojnë rrjedhjen tuaj të punës
• 15ppm
•	Skanim i dyanëshëm në një kalim të vetëm
• Me lidhje wireless të integruar
• Ushqehet me bateri ose USB
•	I përshtatshëm me Windows,
macOS dhe Linux
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•	Rezolucion skanimi deri në
600 x 600 dpi
• Program profesional i përfshirë
• Ushqyes letre U-path
• I përshtatshëm me KOFAX
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SKANER
KOMPAKT

SKANER KOMPAKT

ADS-1700W

I SHPEJTË, EFIKAS, SKANIM ME NJË KLIKIM

Paketa e programeve përfshinë:

ADS-1700W krenohet me një gamë të gjerë karakteristikash të dizajnuara për të bërë
ditën tuaj më efikase dhe produktive. Kur kombinohet me programet e fuqishme,
ADS-1700W mund të skanojë lehtësisht, të ndajë dhe të organizojë dokumentet
tuaja për rikthim të lehtë të informacioneve të rëndësishme.

LIDHJE ME WIRELESS

Lidhja me wireless të integruar bën
të mundur përdorimin e pajisjes nga
disa përdorues.

EKRAN ME PREKJE 7.1 CM LCD

ADS-1700W është i programuar për tu bërë zgjidhja perfekte për
menaxhimin e dokumentave dhe përmisimin e rrjedhëshmërisë
së punës. Duke ju ndihmuar të aksesoni dokumentet ndërkohë
që ndodheni jashtë zyrës. Shpërndani dokumenta dhe
përmirësoni komunikimin dhe bashkëpunimin, duke zvogëluar
sasinë e dokumentave që duhet të merrni me vete.

PAKETA E PROGRAMEVE PROFESIONALE
• Nuance® PaperPort SE14 (Windows)
– P rogram menaxhimi dhe shpërndarje dokumentash.
• Nuance® Power PDF (Windows)
– Redaktor PDF i ndërtuar për të maksimizuar produktivitetin.

Ekrani me prekje 7.1 cm LCD
përfshin lidhjen me internetin
e cila bën të mundur skanimin
direkt nga dokumentat e ruajtura
në sistemin tuaj.

• iPrint&Scan (Windows, macOS)
– P rogram nga Brother i lehtë për përdorim i cili
ofron manaxhimin e dokumetave.
SKANIM I DYANËSHËM

Skanim i dyanëshëm me shpejtësi
deri në 50ipm (imazhe për faqe) në një
ngjyrëshe ose me ngjyra

• Remote Setup (Windows, macOS)
– Lejon përdoruesin të instaloj skanerin nga kompjuteri.
Për tu rregjistruar dhe për ndihmë shtesë vizitoni online.brother.eu

SKANIM DREJT USB

Skano drejt
destinacioneve
të ndryshme duke
përfshire, imazhe,
e-mail, e-mail server,
dosje, OCR,
iPrint&Scan

Print and scan direct from
your mobile device
(free download required)
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Requires software that comes bundled with the machine
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SKANER KOMPAKT

ADS-1200 / ADS-1700W
ADS-1200

Marrja dhe shpërndarja e informacionit thelbësor për
bizneset s'ka qënë kurrë më e lehtë se tani. Me lidhje
wireless të vërtetë ADS-1200W mund të shpërndahet
ndërmjet grupit tuaj të punës duke ju lejuar të
thjeshtësoni proçesin e menaxhimit të dokumentave.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Skanimi i dyanëshëm i menjëherëshëm skanon
25 faqe / 50 imazhe për minutë
•	Ushqyes automatik dokumentash (ADF) 20 fletë
•	Portativ me USB 3.0 Bus power
•	Vënd të dedikuar plastik skanimi posacërisht për karta Identiteti
•	Skano PDF, dosje, email dhe USB

ADS-1700W

Me ADS-1700W skanimi, organizimi dhe shpërndarja e informacionit ndërmjet
shumë përdoruesve është e thjeshtë. Skanim me wireless drejt celularit
tuaj ose në sistemin tuaj i kombinuar me programe inteligjente lejon që
informacioni të shkojë më tej.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Skanimi i dyanëshëm i menjëherëshëm skanon 25 faqe / 50 imazhe për minutë
•	Ushqyes automatik dokumentash (ADF) 20 fletë
•	Lidhje të integruar me wireless
•	Ekran me prekje 7.1cm ngjyra LCD
•	Krijo deri në 20 rubrika në ekran
•	Vënd të dedikuar plastik skanimi për karta Identiteti
•	Skanim automatik
•	Skano në kompjuter, server e-mail, network, SFT/FTP,
personalizo dhe hapësirë USB

18
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SKANER
PËR ZYRË

SKANER PËR ZYRË

ADS-3600W
KARAKTERISTIKA TË AVANCUARA

SKANER RRJETI. INFORMACIONI NË LËVIZJE
Modeli Brother ADS-3600W skaner për tavolinë është shumë i thjeshtë për tu instaluar, i fuqishëm
për tu përdorur vazhdimisht në zyrë dhe i besueshëm që dokumentet e rendësishme do skanohen
pa ndërprerje. Duke ofruar kapacitet rrjeti, informacioni thelbësor i biznesit mund të dërgohet direkt
në një dosje rrjeti të përzgjedhur, duke përmisuar efikasitetin dhe duke rritur produktivitetin.
RRJETI ME LIDHJE DHE WIRELESS
ADS-3600W skaner ofron skanim rrejti pa patur nëvojë të lidheni me një kompjuter qëndror
ose të instaloni programe në disa vendondodhje. Shkëmbeni informacion ndërmjet kolegëve
dhe departamenteve me minimumin e përfshirjes së përdoruesve. ADS-3600W
mund të lidhet me kabëll ose Wireless për shpërndarje dhe fleksibilitet në punë.

EKRAN ME PREKJE ME NGJYRA
Skanim i paracaktuar me një prekje, nga ekrani me prekje me ngjyra
9.3cm ndihmon për të parandaluar rrezikun e skedimit të gabuar dhe
skanimeve të humbura, duke siguruar që skanimet mund të dërgohen
direkt në një vend të dëshiruar me një komandë të thjeshtë.

ZGJIDHJE BROTHER INTERFACE
Zgjidhet Brother Interface (BSI) është një platformë programi
që i mundëson zhvilluesve të palëve të treta të ndërtojnë porosi
të veçanta që integrohen me pajisjet Brother.

TË DHËNA TË SHPEJTA, PRODUKT I BESUESHËM
Gama ADS 2.0 përdor një tabaka të prodhimit më të gjerë për
të kapur me kujdes letër të ushqyer përmes ADF. Tabakatë
janë me kënd që të hasin më pak rezistencë nga letra në
mënyrë që letra mund të rrëshkasë dhe të grumbullohet lehtësisht, duke reduktuar palosjen e letrës. Me shpejtësi skanimi
deri në 100ipm (50ppm) dhe 50 fletë letre kapacitet, e aftë për
të skanuar pesha prej letre 27 deri në 413gsm.

KOMUNIKIMI NË FUSHË (NFC)
Mundëson komunikim me wireless me skanerin tuaj Brother
dhe një pajisje të përputhshme NFC për një rrjedhëshmëri
pune të shkurtër dhe të thjeshtë në zyrë.

PAKETA E PROGRAMEVE PROFESIONALE
• Nuance® PaperPort 14 SE (Windows)
– Kombinon skanim të shpejtë dhe të lehtë me krijim PDF për
menaxhimin e thjeshtuar të të gjitha dokumenteve tuaja me
aftësinë për të parë, ndryshuar dhe redaktuar dokumentat PDF.
• NewSoft® Presto!® BizCard (Windows, macOS)
– Një zgjidhje e totalisht e menaxheshme për kontaktet që
ju lejon të skanoni, editoni dhe sinkronizoni kontaktet e
biznesit me disa programe menaxhimi kontaktesh.
• ABBYY® FineReader v.11 Professional Edition (Windows)
– Është një program optik i njohjes së karaktereve (OCR) që
siguron saktësi të njohjes së tekstit dhe aftësitë e konvertimit,
praktikisht duke eliminuar rishkrimin dhe riformatimin e
dokumenteve. Përdorim intuitiv dhe një klikim i automatizuar
ju lejojnë të bëni më shumë me më pak hapa.
• ABBYY® PDF Transformer Plus (Windows)
– Ofron gjithçka që ju nevojitet për punën tuaj të përditshme
me dokumentat PDF. Nëse dëshironi të modifikoni ose
komentoni, shtoni fjalëkalim, të ndani PDF me kolegët,
krijoni, konvertoni,ose thjesht lexoni të PDF.
• TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA
– P ërmirësimi i performancës dhe përpunimit të imazhit
aplikacione me aftësi TWAIN dhe WIA.
• Connector for Microsoft® SharePoint
– ADS-3600W e bën të lehtë për të skanuar dokumentet
tuaja në Microsoft® SharePoint.
Për tu rregjistruar dhe për ndihmë shtesë vizitoni online.brother.eu

PËRPUTHSHMËRI KOFAX
Kofax jep saktësi të përmirësuar për njohjen e karakterit optik
(OCR), duke ulur kohën e përgatitjes së dokumenteve dhe duke
përmirësuar përmbajtjen e imazhit të skanuar.
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iPrint&Scan

Print and scan direct from
your mobile device
(free download required)
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SKANER PËR ZYRË

ADS-2200 / ADS-2700W
ADS-2200

ADS-2200 është projektuar për të bërë dixhitalizimin dhe të sigurojë
një kopje të shpejtë të dokumentave thelbësor të biznesit
dhe një proçces i besueshëm pa ndërlikime.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Shpejtësi skanimi mono dhe ngjyra me dy anë nga 35ppm / 70ipm
•	Opsion me një prekje të thjeshtë
•	Lidhje me shpejtësi të lartë USB 2.0
•	Skanim automatik i dokumenteve me 50 fletë (ADF) që mbështesin
përzierjen e materialeve duke përfshirë A4, karta identiteti
plastike dhe fatura
•	Skanoni në disa vende duke përfshirë PDF, dokumenta, OCR,
email dhe USB
•	Skanim deri në 1200 x 1200dpi (interpoluar) rezolucion

ADS-2700W

Karakteristika me ekran me prekje e operuar nga ADS-2700W është projektuar për
të qenë lehtësisht e integruar në një rrjet, për të mundësuar që ekipet me pajisje të
shumëfishta të dixhitalizojnë thjeshtë një sërë dokumentash thelbësor të biznesit.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Një gamë e opsioneve për lidhje duke përfshirë LAN Wired, Wi-Fi dhe Hi-Speed USB 2.0
•	Operacion i thjeshtë dhe shkurtesat në profil nëpërmjet ekranit me prekje me ngjyra
LCD 7.1 cm
•	Shpejtësitë e skanimit mono dhe ngjyra me dy anë nga 35ppm / 70ipm
•	Skanim automatik
•	Skanim automatik me 50 fletë (ADF) që mbështesin materialet e përziera
duke përfshirë A4, kartat e identitetit plastike dhe faturat
•	Skanoni në vende të ndryshme duke përfshirë PDF, dokumentat, email,
OCR, dosje rrjeti, FTP / SFTP dhe USB
•	Rezolucion deri në 1200 x 1200 dpi (interpoluar)
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SKANER PËR ZYRË

ADS-2400N / ADS-2800W
ADS-2400N

Skaneri Brother ADS-2400N është i thjeshtë për t’u konfiguruar, i fuqishëm për
përdorim të vazhdueshëm në zyrë dhe i besueshëm për skanim të pandërprerë
profesional të dokumentave thelbësor.
Ofrimi kapacitetit për lidhje në rrjet, informacionet thelbësore të biznesit mund të
dërgohen direkt në një dosje të dëshiruar në rrjet, duke përmirësuar efikasitetin
e punës dhe duke rritur produktivitetit.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Skanimi i shpejtësisë deri në 40 ppm
•	50 Fletë ADF
•	Lidhje në rrjet
•	USB 2.0 interface
•	3 çelësa të programueshëm
•	Përputhshmëri KOFAX

ADS-2800W

Skaneri Brother ADS-2800W është i thjeshtë për t’u konfiguruar, i fuqishëm për përdorim
të vazhdueshëm në zyrë dhe i besueshëm për skanim të pandërprerë profesional të
dokumentave thelbësor. Ofrimi kapacitetit për lidhje në rrjet, informacionet thelbësore
të biznesit mund të dërgohen direkt në një dosje të dëshiruar në rrjet, duke përmirësuar
efikasitetin e punës dhe duke rritur produktivitetit.
ADS-2800W gjithashtu mbështet destinacionet e programueshëm të skanimit në ngjyra
9.3cm me prekje, p.sh., për skanim të menjëhershëm me një prekje.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Skanimi i shpejtësisë deri në 40 ppm
•	50 Fletë ADF
•	Lidhje në rrjet dhe Wireless
•	USB 2.0 interface
•	9.3 cm ekran me prekje
•	Përputhshmëri KOFAX
•	Përputhshmëri Brothur Solution Interface (BSI)
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SKANER PËR ZYRË

ADS-3000N / ADS-3600W
ADS-3000N

Brother ADS-3000N është i thjeshtë për t’u konfiguruar, i fuqishëm për përdorim
të vazhdueshëm në zyrë dhe i besueshëm për skanim të pandërprerë profesional
të dokumentave thelbësor.
Ofrimi kapacitetit për lidhje në rrjet, informacionet thelbësore të biznesit mund
të dërgohen direkt në një dosje të dëshiruar në rrjet, duke përmirësuar efikasitetin
e punës dhe duke rritur produktivitet

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	Skanimi i shpejtësisë deri në 50 ppm
•	50 Fletë ADF
•	Lidhje në rrjet
•	USB 3.0 interface
•	3 çelësa të programueshëm
•	Përputhshmëri KOFAX

ADS-3600W

ADS-3600W skanon në çast me prekjen e një butoni, me destinacione skanimi
të programuara në ekranin me ngjyra me prekje 9.3 cm.
Ky skaner i fuqishëm gjithashtu vjen me një lidhje USB SuperSpeed 3.0 për transferim
të shpejtë të të dhënave. Ofron lidhjen wireless dhe me kabëll.

Karakteristika që optimizojnë rrjedhën tuaj të punës
•	50 ppm
•	50 Fletë ADF (TBD)
•	Lidhje në rrjet dhe Wireless
•	USB 3.0 interface
•	9.3 cm ekran me prekje
•	Përputhshmëri KOFAX
•	Përputhshmëri Brothur Solution Interface (BSI)
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SPECIFIKIME TEKNIKE

Të Përgjithshme
Tipi i Sensorit të Imazhit

DS-640

DS-740D

DS-940DW

CIS

Dual CIS

Dual CIS

Paneli kontrollit

LED, Butona

Ekrani LED, LED, butona

ADS-1200

ADS-1700W

ADS-2200

ADS-2700W

LED, keys

Ekran me Prekje 7.1 cm me Ngjyra

Dual CIS
LED, keys

Ekran me Prekje 7.1 cm me Ngjyra

Skanim
Shpejtësia e skanimit (A4)
Ngjyra/Mono
Rezolucioni

Deri në 15 ppm

Deri në 25 ppm

Deri në 600 x 600 dpi (rezolucion maks nga ADF). Deri në 1200 x 1200 dpi (rezolucioni maks interpoluar)

Funksionet e Skanimit me Tërheqje

Deri në 35 ppm

Deri në 600 x 600 dpi (rezolucion maks nga ADF). Deri në 1200 x 1200 dpi (rezolucion maks Interpoluar)

Email, OCR, dokument, imazh

Funksionet e Skanimit me Shtytje

email, Imazh, OCR, Dokument

-

Skanim në Cloud

Dropbox, Google Drive,
iCloud, OneDrive

-

USB

Network, FTP, Printer,
email Server, USB

USB

Network, FTP, Printer,
email Server, USB

-

Box, DropBox, Evernote,
Google Drive, OneNote, OneDrive

-

Box, DropBox, Evernote,
Google Drive, OneNote, OneDrive

Menaxhimi i Letrës
Kapaciteti ADF
Përmasat
e Dokumentit
(mm)
Pesha
e Medias
në ADF
(Trashësia)

1 fletë

20 fletë

50 fletë

Minimumi

50.8 x 86.4

51 x 70

51 x 51
215.9 x 355.6

Maksimumi

215.9 x 1828.8

215.9 x 297

Letër e gjatë

1828.8

863

5000

Letër Shumfishtë

-

51.8 - 128 gsm

50 - 209 gsm

Letër Teke

35 - 270 gsm

51.8 - 200 gsm

50 - 209 gsm

Karta

Deri në 1.24 mm

Deri në 1.24 mm

Deri në 1.32 mm

Ndërlidhja
Ndërfaqja lokale

Micro USB 3.0

Rrjeti Wireless

Micro USB 3.0, microSD lexues karte
WLAN IEEE 802.11b/g/n,
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

-

Rrjeti me kabëll

Micro USB 3.0, USB Host
-

USB 2.0, USB Host

IEEE 802.11b/g/n

-

Mobile

-

-

iPrint&Scan app, skanim në workflow

IEEE 802.11b/g/n
10Base-T/100Base-TX

iPrint&Scan app, skanim në workflow

iPrint&Scan app

Specifikimet e Njësisë

Paketa e
Programeve

Drivers

TWAIN, WIA, ICA, SANE

Windows

iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3,
NewSoft® Presto!® BizCard 6, Remote Setup

iPrint&Scan, Nuance® Paperport SE 14, Nuance® Power PDF,
Remote Setup

iPrint&Scan, Nuance® Paperport SE 14,
NewSoft® Presto!® BizCard OCR, Remote Setup

macOS

iPrint&Scan, NewSoft® Presto!® BizCard 7, Remote Setup

iPrint&Scan, Remote Setup

iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® PageManager,
NewSoft® Presto!® BizCard OCR

Veçori të tjera

Përmasat (GJ x TH x L) mm
Pesha e makinerisë
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TWAIN, WIA, SANE, ICA

Përshtatja e Niveleve të Grisë dhe
Përshtatja e Niveleve të Grisë dhe
B&W, Përshtatja e Tonaliteteve te
B&W, Përshtatja e Tonaliteteve te
Ngjyrave, Ulje e Ngjyrave, Theksimi
Ngjyrave, Ulje e Ngjyrave, Theksimi
i Skajeve, Kompresim, Zhdukje e
i Skajeve, Kompresim, Zhdukje e
Vrimave, Përmirësim i Karaktereve,
Vrimave, Përmirësim i Karaktereve,
Drejtimi Imazhi Automatik, Detektim
Drejtimi Imazhi Automatik, Detektim i
i Fundit të Faqes, Rrotullim
Fundit të Faqes, Rrotullim Automatik
Automatik Imazhi, Procesim
Imazhi, Procesim i Sfondit, Mbushja e
i Sfondit, Mbushja e Skajeve, Njohje Skajeve, Njohje Automatike e Ngjyrës,
Automatike e Ngjyrës, Anashkalim Anashkalim i Faqeve Boshe, Vendosje e
i Faqeve Boshe, Vendosje e
Marzhit, Skanim i Faqeve Teke, Skanim
Marzhit, Skanim i Faqeve Teke,
i Vazhdueshëm, 2 në 1, Detektim
Skanim i Vazhdueshëm, 2 në 1,
Barkodi, Nisje Skanim Automatik,
Detektim Barkodi,
Vazhdim Skanim

-

301 x 50.6 x 36.8

301 x 63 x 45.3

319 x 63.1 x 45.4

0.466 kg

0.646 kg

0.699 kg

Përshtatja e Niveleve të Grisë dhe B&W, Përshtatja e Tonaliteteve te Ngjyrave,
Ulje e Ngjyrave, Theksimi i Skajeve, Reduktim i Zhurmave, Removed Ruled
Line, Kompresim, Zhdukje e Vrimave, Përmirësim i Karaktereve, Përmbysje
Skanim, Drejtimi Imazhi Automatik, Detektim i Fundit të Faqes, Rrotullim
Automatik Imazhi, Procesim i Sfondit, Mbushja e Skajeve, Njohje Automatike
e Ngjyrës, Anashkalim i Faqeve Boshe, Vendosje e Marzhit, Skanim i Faqeve
Teke, Mbajtës Fletë, Mbajtëse Karte Plasike, Skanim i Vazhdueshëm, Skanim
1 në 2, Skanim 2 në 1, Ruajtja e Dokumentit,

300 x 103 x 83
1.36 kg

299 x 145 x 141
1.41 kg

2.6 kg

2.7 kg
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SPECIFIKIME TEKNIKE

Përgjithëshme

ADS-2400N

ADS-2800W

Tipi i Sensorit te Imazhit
Paneli Kontrollit

ADS-3000N

ADS-3600W

Dual CIS

Dual CIS

Butona Gome

Ekran me Prekje 9,3 cm

Butona Gome

Ekran me Prekje 9,3 cm

Skanim
Shpejtësia e Skanimt (A4)
Ngjyra/Mono

Deri në 40 ppm 300dpi (1.5 sekonda (A4/LTR))

Deri në 50 ppm 300dpi (1.2 sekonda (A4/LTR))

Deri në 1200 x 1200 dpi

Deri në 1200 x 1200 dpi

Rezolucioni
Funksionet e Skanimt

Skanim në Cloud

Email, Imazh, OCR,
Dokument, SharePoint®, USB, FTP

Email, Server, Imazh, OCR,
Dokument, SharePoint®, USB, WEB, FTP

Email, Imazh, OCR, Dokument, SharePoint®, USB, FTP

Email, Server, Imazh, OCR, Dokument, SharePoint®, USB, WEB, FTP

-

Skanim direkt në Evernote, Evernote business,
Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, OneNote

-

Skanim direkt në Evernote, Evernote business,
Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, OneNote

Menaxhimi Letrës
Kapaciteti ADF
Përmasat e
Dokumentit
(mm)

50 Fletë
Minimumi
Maksimumi

Pesha e ADF
(Trashësia)

50 Fletë

51 x 51

51 x 51

215.9 x 355.6

215.9 x 355.6

Long Letër
Letër
Shumfishtë
Letër Teke

5000

5000

27 to 413 gsm

27 to 413 gsm

27 to 413 gsm

27 to 413 gsm

Karta

Deri në 1.4 mm

Deri në 1.4 mm

Ndërlidhja
Ndërfaqja Lokale

USB 2.0

Rrjeti Wireless

-

Rrjeti me Kabëll

USB 3.0
IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11g (WiFi Direct)

-

IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11g (WiFi Direct)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Print&Skanim app

Print&Skanim app

Drivera

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Windows

Control Center 4, Print&Skanim app, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12,
ABBYY® PDF Transformer+, Remote Setup, BRAdmin Professional

Control Center 4, Print&Skanim app, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY® FineReader
Professional v.11, ABBYY® PDF Transformer+, Remote Setup, BRAdmin Professional

macOS

Control Center 2, Print&Skanim app,
ABBYY® FineReader Sprint v.12, Remote Setup

Control Center 2, Print&Skanim app,
ABBYY® FineReader Professional, Remote Setup

Mobile

Specifikimet e Njësisë

Paketa
Programeve

Veçori të tjera

Drejtimi Imazhi Automatik, Anashkalim i Faqeve Boshe,
Rrotullim Automatik Imazhi, Detektim Ushqimt të
Shumfishtë, Zbutje Sfondi, Rrezultate Skanimi, Mbajtës
Fletë, Mbajtëse Karte Plasike, KOFAX,

Përmasat (GJ x TH x L) mm
Pesha e Makinës
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Drejtimi Imazhi Automatik, Anashkalim i Faqeve Boshe,
Rrotullim Automatik Imazhi, Detektim Ushqimt të
Shumfishtë, Zbutje Sfondi, Rrezultate Skanimi, Mbajtës
Fletë, Mbajtëse Karte Plasike, KOFAX, BSI

Drejtimi Imazhi Automatik, Anashkalim i Faqeve Boshe, Rrotullim
Automatik Imazhi, Detektim Ushqimt të Shumfishtë, Zbutje Sfondi,
Rrezultate Skanimi, Mbajtës Fletë, Mbajtëse Karte Plasike, KOFAX, BSI

306 x 258 x 250
4.45 kg

Drejtimi Imazhi Automatik, Anashkalim i Faqeve Boshe, Rrotullim
Automatik Imazhi, Detektim Ushqimt të Shumfishtë, Zbutje Sfondi,
Rrezultate Skanimi, Mbajtës Fletë, Mbajtëse Karte
Plasike, KOFAX, BSI

306 x 258 x 250
4.55 kg

4.45 kg

4.55 kg
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PËRPUNIM IMAZHI
MIRËMBAJTJA E DOKUMENTEVE
PA ADMIN
Imazh i saktë kursen kohë dhe
kosto duke siguruar se dokumentet
e skanuara janë të lexueshme dhe
të përgatitura profesionalisht për
përdorim të menjëhershëm. Funksioni
inteligjent përgatit dokumenta për
lexim duke pastruar përmbajtjen.
Kjo rezulton në më pak harxhim të
bojës kur dokumentat printohen,
zvogëlon madhësinë e dokumentit
për shpërnndarje dhe gjeneron
artikull të qartë dhe të lexueshëm.
Karakteristikat e përpunimit të imazhit
gjithashtu përgatisin dokumente të
gatshme për ndarjen dixhitale. Kjo do
të thotë më pak kohë e shpenzuar
në korrigjimin dhe përgatitjen e
dokumenteve dhe më shumë kohë
për tu fokusuar në thelbin e biznesit
tuaj. Karakteristikat ndryshojnë sipas
modelit dhe mund kërkojnë programe
të integruara - ju lutem kontrolloni
specifikimet e modelit individual.

IDENTIFIKIMI MULTI FEED
Zbulon dhe jep alarm në
rast ngërçi, duke reduktuar
rrezikun e dëmtimit të dokumentave dhe
humbjen e të dhënave.
PASTRIMI FAQES
Filtroni sfonde të
padëshiruara si kapje ose
grimca boje. Kjo redukton
madhësinë e dokumentit për shpërndarje,
gjeneron një artikull të lexueshëm dhe
përmirëson njohjen e karakterit optik (OCR).
Karakteristikat:
Binarization, Punch Hole Removal, Edge Fill,
De-speckle, Background Processing.

PËRPUNIMI NGJYRËS
Heq ngjyrën ose sfondin
e padëshiruar për tekst
me lehtësisht të lexueshëm.

MULTI STREAM
Ruani imazhet e skanuara
në tre formate ngjyrash
(ngjyrë e plotë, mono,
shkallëzim gri) ose arkivim
dhe referencë fleksibël.
FSHIRJA E FAQES BOSH
Faqet e skanuara bosh
mund të identifikohen
automatikihst dhe të
fshihen, duke zvogëluar
madhësinë e dokumentit dhe duke mos
printuar letër të panëvojshme.
DREJTIMI FAQES
Përgatitja dhe drejtimi i imazhit
të skanuar për rezultate
profesionale.
Karakteristikat:
Auto-Deskew, Auto-Crop, Auto-Rotate.

IDENTIFIKIMI NGJYRËS
Eleminon nëvojën për
përzgjdhjen e ngjyrës
duke kursyer kohë në
përgatitje.
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PROGRAME
PAKETA PROGRAMESH ME SKANER BROTHER*
NUANCE® PAPER PORT 14SE (WINDOWS)
Paper Port është një program i gjithanshëm, e cili lejon skanimin e dokumentave, redaktimin
dhe vë në dukje imazhet, organizon dosjet, mbledh dokumentat, kërkim artikujsh dhe shtim
shënimesh në PDF.
NEW SOFT® PRESTO!® PAGE MANAGER 9 (macOS)
Lejon përdoruesit të skanojnë dhe organizojnë dokumentat e dixhitalizuar me mundësinë
për ti parë, redaktuar, dërguar dhe ruajtjen e tyre në formatet PDF, HTML, RTF ose TXT.
NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD (WINDOWS, macOS)
Presto BizCArd është një zgjidhje për menaxhimin e kontakteve tuaja që ju lejon
të skanoni, redaktoni, sinkronizoni kartëvizitat tuaja në disa programe menaxhimi
kontaktesh. Është makanizmi ideal për t’ju ndihmuar të jeni të organizuar pavarësisht
nëse kartëvizitat tuaja janë të printuara në Anglish apo një gjuhë tjetër. Presto! BizCard
konverton kartëvizitat tuaja në një database të kërkueshëm dhe të redaktueshëm.
TWAIN, WIA DHE ISIS
TWAIN, WIA dhe ISIS janë pajisje skanerash që shumica e prodhuesve i prodhojnë që skanerat
mund të marrin një imazh fizik dhe ta konvertojnë në një imazh elektronik që mund të ruhet në
kompjuter. Është i përputhshëm më çdo aplikacion që përdor TWAIN, WIA, ISIS.
SKANIM NË CLOUD
Teknologjia e fuqishme BROTHER lejon përdoruesit të skanojnë dokumenta direkt në
Google Docs, Evernote, ose Dropbox. Kjo mund të ulë kostot e magazinimit dhe lejon
shpërndarjen e dokumentave dhe burimeve të tjera midis bizneseve.

* Bundled software may be different for each model
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PROGRAME

ZGJIDHJE EFIKASE

MICROSOFT® SHAREPOINT
Sharepoint është një platformë aplikacioni në web i cili ofron një sërë mjetesh që
mund të përdoren për portalet intranet, menaxhimin e dosjeve, bashkëpunime,
dhe rrjete sociale. Platforma SharePoint gjithashtu ofron shumë proçese të tjera
dhe kapacitet të rrjedhës së punës.

ISIS - SPECIFIKIME PËR SKANIME DHE IMAZHE
ISIS është bërë standardi industrisë për metodën e dixhitalizmit të
dokumentave, i zhvilluar specifikisht për të ruajtur dokumentat fizik në arkiva elektronike
duke dhënë rezultate të pastra, të sakta dhe të sigurta në kontrollin e cilësisë së imazhit.
Ofron përputhshmëri maksimale jo vetëm me programet kryesore të menaxhimit të
dokumentave si Documentum, eCopy, Kofax dhe më shumë, por edhe me sisteme
të sofistikuara IT duke përdorur CITRIX dhe Terminal Services. Duke prezantuar një
platformë të qëndrueshem, ISIS ul kostot e implementimit, trajnimit dhe mirëmbajtjes.
Për listën e pajisjeve të përputhshme vizitoni: www.citrix.com.

•

ADS-3600W

•

ADS-3000N

•

ADS-2800W

ADS-2700W

•

ADS-2400N

ADS-2200

ADS-1700W

ADS-1200

DS-940DW

DS-740D

DS-640

BUTTON MANAGER V2 (WINDOWS)
Ky program ofron një mënyrë të thjeshtë të skanimit të dokumentaave dhe më pas
dërgesën e imazhit të skanuar në vendndodhje ose në programin e zgjedhur nga
përdoruesi. Përdoruesi mund të zgjedhë deri në nëntë vendodhje për të plotësuar
detyrat me frekuencë më të shpeshtë.

•

•

•

•

•

•

PROGRAME
New Soft® Presto!® PageManager 9
(macOS)
Nuance® PaperPort SE 14
(Windows)

•

•

•

•

•

ABBYY® FineReader Sprint v.12
(Windows / macOS)

•

•

ABBYY® FineReader Professional
Edition (macOS)

•

•

•

•

•

Brother iPrint&Scan for Desktop
(Windows / macOS)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Scan to Microsoft® Sharepoint*
(Hardware)

•

•

•

•

Scan to Microsoft® Sharepoint*
(Software)

•

•

•

•

Brother Control Center 4 (Windows)
Control Center 2 (macOS)
Brother iPrint&Scan app

•

•

•

•

•

•

BRAdmin Pro 3
Remote Setup
Nuance® Power PDF

•
•

•
•*
•
•

•

•
•*
•

ABBYY® PDF Transformer+ (Windows)
DRIVERA SKANIMI
TWAIN, WIA, ICA, SANE

•

ISIS

•

•

•

•

•

•

BROTHER WEBCONNECT SERVICES

•

Scan to Cloud
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Brother Solution Interface lejon zhvilluesit të ndërtojnë zgjidhje të
personalizuara në një sërë pajisjesh Brother. Duke përdorur teknologjinë
e shërbimeve në web, duke ruajtuar dhe përdorur të gjithë zgjidhjet nga rrjeti për
shpërndarje më të lehtë në një gamë pajisjesh. Solutions mund të personalizojë pajisjet,
duke ofruar kontroll të plotë të funksioneve të pajisjes si printimi dhe skanimi, gjithashtu
edhe menaxhimi i të drejtave të përdoruesve. Të gjitha këto funksione do të lejojnë
konsumatorin të përmisojë rrjedhën e punës dhe sigurinë duke ulur kostot.
© 2011 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

ABBYY® FineReader v.11
Professional (Windows)

New Soft® Presto!® BizCard
(Windows / macOS)

BSI - BROTHER SOLUTIONS INTERFACE

•

* requires software that comes bundled with the machine

CONFIDENTIAL

PËRPUTHSHMËRIA KOFAX
Gama jonë e re ofron përputhshmëri me teknologjinë e avancuar Kofax,
duke siguruar integrim të thjeshtë me një nga zhvilluesit kryesor të programeve dhe
sistemeve për produktivitetin e skanerave. Programet Kofax aplikojnë automatikisht
konfigurimet e sakta të skanerit për dokumenta specifik, ekzaminojnë dokumentin dhe
korrigjojnë difektet për të prodhuar imazhe të skanuara të cilësisë së lartë. Këto aftësi
janë thelbësore për përdorimin ditor të dokumentave modern të dixhitalizuar të cilat
shpesh shpërndahen nëpërmjet departamenteve dhe organizatave, ose proçesohen për
përdorim në një sistem të dhënash, si psh finance ose në sistemin ERP. Gama jonë e re e
skanerave ofron përputhshmëri me teknologji të avancuar. Për më shumë informacion ju
lutemi vizitoni www.kofax.com/vrs-virtualrescan.
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Zgjidhja e re e menaxhimit të dokumetave në Cloud e cila punon me skanerat
Brother ju lejon të bashkëpunoni, menaxhoni dhe shpërndarni.*

Scan direct to your iOS, Android
or Windows mobile device**

SJELLIM LETRËN NË JETË
Kufizimet zbatohen. Nuk është i disponueshëm në të gjithë shtetet. Ju lutemi të kontaktoni
përfaqësuesin tuaj lokal Brother për më shumë informacion.

*

nëpërmjet shkarkimit të iPrint & Scan falas. Ju lutem referojuni modeleve individuale për specifikimet
teknike, paketave të programeve dhe aplikacionit Cloud. E disponueshme vetëm për modelet ADS..

**

Të gjitha markat tregtare dhe marka të regjistruara të referuara këtu janë pronë e kompanisë. Windows
dhe logoja e Windows janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Microsoft Corporation
në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vende të tjera. Mac OS, logoja Mac dhe OS X janë marka tregtare të
Apple, Inc të regjistruar në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.

Të gjitha specifikimet korrigjohen në kohën e printimit. Brother është një markë e regjistruar e Brother Industries Ltd. Emrat e markave janë marka tregtare të
regjistruara ose markat tregtare të kompanive të tyre përkatëse. Projektuar dhe zhvilluar nga departamenti i marketingut Brother BCEE (Shkurt 2020)

