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SKANOWANIE I DYSTRYBUCJA

Dziś pracownicy większości firm częściej korzystają z urządzeń 
wielofunkcyjnych (MFP) niż prostych skanerów, aby zamienić 
dokumenty drukowane na cyfrowe pliki. Chociaż urządzenia te są 
szybkie i niezwykle sprawne, często nie posiadają łatwego w użyciu 
oprogramowania do skanowania dokumentów w określone miejsce. 

Rozwiązaniem jest nowa aplikacja HyPAS™ - PinPoint Scan. PinPoint 
Scan umożliwia zdefiniowanie własnych docelowych miejsc 
skanowania, takich jak: folder na komputerze, adres e-mail lub 
aplikacja obsługująca pliki PDF.

WYZWANIA 

  Urządzenia wielofunkcyjne MFP skanują jedynie do wiadomości   
e-mail – Czy mogę skanować dokumenty bezpośrednio do fol-
derów lub aplikacji?

 Wiele osób napotyka trudności podczas skomplikowanego proce- 
 su skanowania na urządzeniu MFP – Czy skanowanie może być  
 łatwiejsze i bardziej intuicyjne?

  Często skanuję dokumenty, w których przed przesłaniem dalej 
muszę wprowadzić zmiany  – Czy ten proces można przyśpieszyć? 

HYPAS™ – DOSTOSUJ SWOJE URZĄDZENIE MFP DO POTRZEB SWOJEGO BIZNESU

HyPAS™ to platforma KYOCERY umożliwiająca tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych na urządzenia wielofunkcyjne, które mogą 
zostać zainstalowane w urządzeniu w celu poszerzenia jego funkcjonalności zgodnie z preferencjami użytkownika. Dla zaawansowanych funk-
cji urządzenie MFP można połączyć z zewnętrznymi aplikacjami serwerowymi w celu integracji z istniejącym obiegiem dokumentów w firmie. 
Dzięki HyPAS™ możemy spełnić indywidualne wymagania użytkowników i dopasować odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.  

KORZYŚCI DZIĘKI PINPOINT SCAN

  Łatwy wybór: docelowe miejsca skanowania plików są 
wyświetlane bezpośrednio na panelu sterowania urządzenia po 
zalogowaniu się przez użytkownika.

  Intuicyjne ustawienia: PinPoint Scan posiada łatwą w obsłudze       
i intuicyjną strukturę menu.

  Skanowanie do aplikacji: dzięki PinPoint Scan możesz wysłać 
dokumenty bezpośrednio do aplikacji obsługujących pliki PDF              
i rozpocząć ich edycję.  



FUNKCJE I SPECYFIKACJA 

Dzięki PinPoint Scan możesz zdefiniować własne docelowe miejsca skanowania, do których mają trafiać zeskanowane dokumenty, np. 
określone foldery na komputerze, adres e-mail lub automatycznie uruchamiana aplikacja. PinPoint Scan jest wyjątkowo łatwy do 
skonfigurowania: najpierw zainstaluj aplikację na komputerze, zdefiniuj swój kod PIN i preferowane miejsca docelowe zeskanowanych 
plików. Następnie zaloguj się do urządzenia MFP, wpisując swój kod PIN i sprawdź wcześniej zdefiniowane ustawienia na panelu sterownia. 
Możesz także przeglądać foldery znajdujące się na Twoim komputerze bezpośrednio z poziomu panelu sterownia urządzenia i wybrać 
właściwe miejsce docelowe. Zanim zeskanowane dane zostaną wysłane z urządzenia na komputer podlegają szyfrowaniu SSL, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo podczas całego procesu skanowania. 

OD SKANOWANIA DO OBIEGU DOKUMENTÓW  

KYOCERA oferuje szeroki zakres rozwiązań usprawniających 
proces skanowania w firmie. Dzięki Pinpoint Scan, 
użytkownicy w łatwy i szybki sposób mogą skanować 
dokumenty bezpośrednio na swój komputer. Mamy w swojej 
ofercie również rozwiązania z funkcją OCR, która umożliwia 
rozpoznawanie kodów kreskowych, a także umożliwiające 
automatyzację obiegu dokumentów.

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

  MFP KYOCERA wyposażone w HyPAS. 
  Microsoft Windows 7/Vista/XP. 
  Apple Mac kompatybilny z OS 10.5 lub wyższy. 

Listę wszystkich urządzeń, spełniających wymagania systemo-
we znajdziesz na: www.kyoceradocumentsolutions.eu

Skanowanie do folderu – Zapisz zeskanowany plik 
bezpośrednio na pulpicie lub w odpowiednim 
folderze na komputerze.  

Skanowanie do e-mail –  W prosty sposób wyślij 
zeskanowany dokument w nowej wiadomości na 
adres e-mail.

Skanowanie do aplikacji – Wyślij dokument do 
aplikacji obsługujących pliki PDF.

Bezpieczeństwo – Zaloguj się za pomocą kodu PIN 
lub karty, zapewnij bezpieczeństwo podczas 
transmisji danych dzięki szyfrowaniu SSL.

Osobiste ustawienia  – Użytkownicy w łatwy sposób 
mogą zdefiniować i zmienić preferowane ustawienia 
skanowania dzięki prostemu w obsłudze menu. 

Szybko i łatwo – Łatwość instalacji i intuicyjny 
interfejs gwarantują bezproblemowe korzystanie z 
aplikacji.

WIĘCEJ INFORACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA PINPOINT SCAN ZNAJDZIESZ NA:
www.kyoceradocumentsolutions.eu 

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w 
niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi 
znakami handlowymi należą do ich właścicieli. 

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE 

Arcus S.A.     
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: +48 22 536 09 00   
faks: +48 22 831 70 43  
e-mail: biuro@arcus.pl 


