
APLIKACJA HYPAS™ KTÓRA ZWIĘKSZY WYDAJNOŚĆ TWOJEJ FIRMY 

Ustawienia skanowania takie jak format czy tryb koloru mogą być 
zmienione poprzez naciśnięcie jednego przycisku. SmartScan pozwa-
la nawet na wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego MFP jako 
faksu bez dodatkowych opcji tj. karta sieciowa czy linia faks. Niedro-
gie i wydajne rozwiązanie!

Jak zeskanować dokument do foldera sieciowego lub na adres 
e-mail? Z aplikacją SmartScan wystarczy tylko zalogować się na 
urządzeniu, położyć dokument i wcisnąć jeden przycisk - to bardzo 
proste. Dzięki przejrzystemu interfejsowi skanowanie będzie proste 
jak nigdy dotąd.  

SMARTSCAN - SKANOWANIE                
STAJE SIĘ SZYBSZE I ŁATWIEJSZE

KYOCERA 
SMARTSCAN
PRZETWARZANIE & DYSTRYBUCJA

WYZWANIA BIZNESOWE

  Odszukanie wszystkich prawidłowych ustawień skanowania może 
być czasochłonne  – W jaki sposób uprościć proces skanowania?

  Wysyłanie faksów kosztuje, ale w dalszym ciągu ta forma komuni-
kacji jest często wymagana – Czy można wysyłać faksy w bardziej 
ekonomiczny sposób? 

  Dokumenty, które powinny być przechowywane w centralnym 
katalogu są najpierw skanowanie do skrzynki użytkownika, 
a następnie zapisywane ręcznie w katalogu  – Czy można  
skanować bezpośrednio do foldera sieciowego?  

KORZYŚCI ZE SMARTSCAN

  SmartScan wykonuje zadanie skanowania poprzez jedno 
naciśnięcie przycisku. Jest prosty w użyciu i oszczędza czas.  

  SmartScan łączy się z centralnym serwerem faksów oraz 
umożliwia wysyłanie faksów z urządzenia MFP bez dodatkowych 
komponentów i linii faksowej. 

  SmartScan wysyła zeskanowany dokument do folderu central-
nego lub folderu domowego użytkownika za pomocą jednego 
kliknięcia. 

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 funkcji 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.



FUNKCJE I SPECYFIKACJA

Skanowanie do faksu: Podłącz urządzenie MFP do 
centralnego serwera faksów. Aby wysłać faks wystar-
czy wprowadzić  numer faksu lub wybrać go z książki 
adresowej.  

Skanowanie do folderu: Skanowanie do zdefinio-
wanego zasobu sieciowego dzięki tylko jednemu 
kliknięciu.

Skanowanie do e-mail: Aby wysłać dokument, 
wystarczy wpisać adres e-mail lub wybrać go z książki 
adresowej. 

Skanowanie do folderu osobistego lub e-mail: Zaloguj 
się aby zeskanować prace do folderu osobistego za 
pomocą jednego kliknięcia. 

Ustawienia skanowania: Tylko za pomocą jednego 
kliknięcia można zmienić format pliku, rozdzielczość, 
rozmiar papieru, tryb kolorów czy ustawienia dla 
dwustronnego skanowania. 

Książka adresowa: Dostęp do lokalnej lub zewnętrznej 
książki adresowej bezpośrednio z aplikacji SmartScan. 

Dzięki SmartScan możesz dać użytkownikom szybszy dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji skanowania. Użytkownik już nie będzie 
musiał przeszukiwać menu w celu odnalezienia odpowiedniej funkcji. Intuicyjny interfejs pozwoli na wykonanie żądanych prac dzięki kilku 
kliknięciom na panelu urządzenia. Nawet tak skomplikowane operacje jak  skanowanie to osobistego folderu sieciowego staje się prostym 
zadaniem. SmartScan to oprogramowanie zintegrowane z panelem dotykowym urządzenia i jest proste w konfiguracji. 

WSPIERANE URZĄDZENIA

 Kompatybilny z urządzeniami MFP HyPAS™

Wszystkie urządzenia TASKalfa „i“

 Kompatybilny z urządzeniami  MFP A4  HyPAS™

 FS-C2526MFP / FS-C2626MFP; FS-3540MFP / 

FS-3640MFP; FS-6525MFP / FS-6530MFP; 

FS-C8520MFP / FS-C8525MFP

 HyPAS™- dla niektórych urządzeń może być wymagana 
zewnętrzna karta pamięci

FAKSOWANIE Z APLIKACJĄ SMARTSCAN

Dzięki podłączeniu urządzenia MFP do firmowego serwera    
faksów, SmartScan może wygenerować duże oszczędności      
w procesie przetwarzania dokumentów. Zazwyczaj dedykow-
ane urządzenie faksowe nie jest potrzebne, a jego funkcje 
może pełnić urządzenie MFP, bez konieczności inwestowania 
w drogie sieciowe karty faksu. Wszystkie ustawienia serwera 
faksu/e-mail definiowane są przez administratora w prostym 
kreatorze konfiguracji. Funkcjonalność faksu jest również 
dostępna w samodzielnej aplikacji o nazwie SmartFax. 

WIĘCEJ INFORACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA SMARTSCAN 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 


