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1. Wprowadzenie 
1.1 PSC433dc 

 
Urządzenie PSC433dc firmy NASHUATEC to nowy dwustronny skaner kolorowy 
pracujący z prędkością 33 stron na minutę i oferujący następujące funkcje:  

•  Skanuj do wiadomości e-mail  

•  Skanuj do folderu  

•  Skanuj do serwera FTP  

•  Skanuj do wydruku 
Urządzenie IS200e jest sprzedawane jako skaner dla grup roboczych, przeznaczony do 
archiwizacji i dystrybucji dokumentów.  
 
1.2 Co nowego, jakie zmiany? 

Funkcja Skanuj do wydruku umożliwia użycie skanera w połączeniu z drukarką w celu 
wykonania (okazjonalnego) zadania kopiowania. 
 
Opcja Skanuj do folderu to prosta i szybka metoda dystrybucji dokumentów w sieciach 
LAN pracujących w środowisku Windows. 
 
Funkcja Skanuj do serwera FTP to niezależna od platformy metoda dystrybucji 
dokumentów wewnątrz sieci LAN/WAN. 
 
Opcja Skanuj do wiadomości e-mail to popularne rozwiązanie w zakresie dystrybucji 
dokumentów, zarówno w sieci intranet (LAN/WAN), jak i w Internecie. 
 
Zastosowanie Uwierzytelniania Windows oraz Uwierzytelniania LDAP chroni urządzenie 
przed dostępem osób niepowołanych. 

Korzyści dla użytkownika wynikające z nowych funkcji:  

•  Niski koszt oraz mniej negatywne nastawienie działów informatyki w porównaniu z 
rozwiązaniami opartymi na kopiarce.  

•  Ekonomiczne rozwiązanie, które nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania 
czy sprzętu (domyślnie dostępne w systemie Windows).  



Przewodnik po produkcie Nashuatec PSC433dc 
 

 
 

Copyright © Euroimpex S.A. www.euroimpex.pl, www.nashuatec.pl strona 4 

•  Ekonomiczne rozwiązanie dla dużych sieci LAN i WAN. Konieczna jest jedynie 
instalacja klienta FTP.  

•  Ekonomiczne i bezpieczne rozwiązanie (w porównaniu z faksem), eliminujące opłaty 
za połączenia telefoniczne i umożliwiające przesyłanie informacji do określonych 
odbiorców.  

•  Ekonomiczna funkcja bezpieczeństwa, wykorzystująca istniejącą infrastrukturę 
bezpieczeństwa. 

2. Funkcje 
2.1 Pozycja urządzenia na rynku 

Według podziału rynku skanerów na pięć segmentów (grupy robocze, działy firm, zakłady 
poligraficzne o niskiej, średniej oraz wysokiej ilości stron) w zależności od szybkości 
urządzeń, model PSC433dc jest przeznaczony dla segmentu grup roboczych. 
 
Oprogramowanie oferowane przez firmę NASHUATEC ma zastosowanie bardziej 'ogólne', a 
nie jest przeznaczone do wykonywania zadań specyficznych dla danej branży. Głównym 
zadaniem takich rozwiązań jest dystrybucja dokumentów. 
 
Wybór rozwiązania oferowanego klientowi zależy od ilości skanerów, a co za tym idzie, 
również instalacji (scentralizowana lub rozproszona) oraz utrzymania (prawa 
dostępowe/książka adresowa). 

 
 
Uproszczona oferta firmy NASHUATEC w tej materii przedstawiona została poniżej: 

Ilość urządzeń  Pakiet oprogramowania  

1 - 5  Rozwiązania wbudowane  
(Skanuj do folderu / serwera FTP / wiadomości e-mail)  

5 - 15  ScanRouter Pro  

16 - >  GlobalScan  
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2.2 Zarządzanie zeskanowanymi dokumentami 

 
Ponieważ urządzenie PSC433dc sprzedawane jest jako dwustronny skaner kolorowy 
obsługujący format A4 i przeznaczony dla grup roboczych w ogólnym zastosowaniu 
biurowym (oraz jako rozszerzenie oferowane w celu zwiększenia sprzedaży drukarek), jego 
główne zalety to następujące (wbudowane) rozwiązania:  

•  Skanuj do wiadomości e-mail  

•  Skanuj do wydruku  

•  Skanuj do folderu  

•  Skanuj do serwera FTP 
Urządzenie obsługuje również program ScanRouter. 
Poniżej znajduje się dokładny opis tych rozwiązań.  
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2.3 Skanuj do wydruku (okazjonalne kopiowanie) 

 
Urządzenie PSC433dc można zainstalować jako opcję skanera w drukarkach firmy Ricoh. 
Takie rozwiązanie umożliwia użytkownikowi okazjonalne wykonywanie kopii w przypadku 
braku (kolorowego) urządzenia wielofunkcyjnego. 
 
W porównaniu z prawdziwymi urządzeniami wielofunkcyjnymi, model ten charakteryzuje się 
niższą prędkością wykonania pierwszej kopii oraz prędkością kopiowania 1-z-1 z użyciem 
podajnika ADF, ale w sytuacji, gdzie wielu kierowników działów informatyki jest nadal 
przeciwnych włączaniu urządzeń wielofunkcyjnych opartych na kopiarce do sieci, skanery 
stanowią prostsze rozwiązanie. 
 

Drukarkę można podłączyć za pomocą portu USB- ( ) lub interfejsu Ethernet (TCP/IP). 
Panel sterowania skanera z klawiaturą umożliwia obsługę urządzenia. 
2.4 Skanuj do wydruku 

 
Urządzenie PSC433dc to idealne rozszerzenie drukarek (kolorowych), umożliwiające 
zwiększenie całkowitej ilości stron (wydruków oraz kopii). 
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Niektórzy użytkownicy jednak wykonują taką ilość wydruków/kopii, która nie 
usprawiedliwia kosztów zakupu kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego, jednocześnie 
wymagając okazjonalnej kopii w kolorze. W takich przypadkach urządzenie PSC433dc może 
być wykorzystywane w połączeniu z jedną (USB) lub większą ilością (kolorowych) drukarek 
pracujących w sieci. 
 
Co więcej, takie rozwiązanie może doprowadzić do zmniejszenia negatywnego nastawienia 
działu informatyki w stosunku do instalacji w sieci urządzeń wielofunkcyjnych opartych na 
kopiarce. 
 
Skaner może stanowić rozszerzenie funkcji wszystkich drukarek firmy NASHUATEC, ale z 
racji obsługi formatu A4, zaleca się dodawanie tego modelu do kolorowych drukarek 
P7431CN, C7417/DN and C7425DN/HDN.  
Dostępna jest specjalna półka na skaner. 
2.5 Skanuj do folderu 

 
Funkcja "Skanuj do folderu" umożliwia zarejestrowanie dowolnego folderu systemu 

Windows ( ) udostępnionego w sieci LAN jako miejsca docelowego do przesyłania 
zeskanowanych danych. Dostęp do zachowanych plików można uzyskać przy użyciu 

standardowej przeglądarki ( ) na komputerze użytkownika. 
 
To prosta i szybka metoda dystrybucji dokumentów, która nie wymaga instalacji 
dodatkowego sprzętu/oprogramowania. Dystrybucja wewnątrz sieci (LAN) dokonuje się przy 
użyciu protokołu SMB, który jest standardowo obsługiwany na komputerach z systemem 
Windows. 
 
W urządzeniu PSC433dc można zarejestrować maksymalnie 1000 folderów, przy niemal 
nieograniczonym rozmiarze dokumentu (maks. 64MB). Dla każdego wysyłania można 
wybrać jeden folder. 
 
Do rejestracji folderu udostępnionego można wykorzystać program WSM.  
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2.6 Skanuj do serwera FTP 

 
Funkcja 'Skanuj do serwera FTP' umożliwia zarejestrowanie serwerów FTP w sieci 
LAN/WAN jako lokalizacji, do których przesyłane są zeskanowane dane. Dowolny komputer 
(niezależnie od systemu operacyjnego) pracujący w sieci LAN/WAN może załadować 
zeskanowane dane na serwer FTP (wymagana instalacja klienta FTP). 
 
Funkcja ta działa podobnie jak opcja 'Skanuj do folderu', przy czym protokół FTP czyni ją 
(domyślnie) niezależną od platformy (Macintosh, Unix, Linux).  
 
Ponieważ FTP to 'czysty' protokół, który jest dostępny/uruchomiony w większości 
sieciowych/komputerowych systemów operacyjnych, a ustawienia zabezpieczeń oraz 
routingu nie sprawiają większych problemów; ta metoda skanowania sprawdza się idealnie w 
przypadku sieci WAN (Skanowanie w Paryżu, odbieranie w Tokio). 
 
Rozmiar dokumentu, adresy przechowywania oraz ustawienie maksymalnej ilości lokalizacji 
docelowych są identyczne jak w przypadku funkcji 'Skanuj do folderu'. 
2.7 Skanuj do wiadomości e-mail 

 
Zarejestrowanie adresów e-mail w urządzeniu PSC433dc umożliwia wykorzystanie skanera 
do generowania wiadomości e-mail oraz przesyłanie zeskanowanego pliku w postaci 
załącznika do wiadomości e-mail. 
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Wiadomość e-mail jest przesyłana za pośrednictwem protokołu SMTP (czerwona linia), 
który wymaga serwera SMTP. Jednakże, popularność aplikacji pocztowych sprawia, że w 
większości przypadków serwer taki jest już dostępny. Klient poczty e-mail (np. Outlook) 
musi odbierać wiadomości e-mail na komputerze użytkownika (zielona linia). 
 
Wiadomość e-mail jest niezależna od platformy komputerowej oraz może być wysyłana 
poza sieć LAN/WAN (Internet). 
Operacja ta przypomina sposób wysyłania faksu, ale charakteryzuje się większym 
bezpieczeństwem (wysyłanie do określonych odbiorców) oraz oszczędnością pieniędzy 
(brak kosztów połączenia telefonicznego). 
2.8 Skanuj do wiadomości e-mail (c.d.) 

Urządzenie PSC433dc umożliwia zachowanie maksymalnie 2000 adresów e-mail oraz 
przesyłanie załączników o prawie nieograniczonym rozmiarze (maks. 64MB). 
Jedną wiadomość można przesłać na maksymalnie 100 adresów.  
 
Zapisywanie adresów e-mail i tematów umożliwia oprogramowanie WSM. 
Adresy e-mail są pobierane z książki adresowej, serwera LDAP lub wprowadzane przy 
pomocy klawiatury podłączonej do portu USB.  
 
Zeskanowane dane (załącznik do wiadomości e-mail) można zachować w formie pliku w 
formacie TIFF, PDF oraz JPEG (tylko kolor). 

 
 
W wiadomości e-mail można zmienić następujące ustawienia: 

•  Adresat 
Do:, DW:  

•  Odbiorcy 
Maksymalnie 100 na wiadomość, wybieranych z książki adresowej, serwera LDAP 
lub wprowadzanych ręcznie przy pomocy klawiatury podłączonej do portu USB 

•  Nadawca 
Z książki adresowej 

•  Temat 
Maksymalnie 30 zaprogramowanych ustawień lub temat wprowadzony ręcznie przy 
pomocy klawiatury podłączonej do portu USB 

•  Wiadomość właściwa 
Nie dotyczy 
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2.9 Interfejs TWAIN 

 
Urządzenie PSC433dc obsługuje sterownik interfejsu TWAIN, umożliwiający obsługę 
produktu z komputera użytkownika pracującego w sieci (a nie z panelu sterowania skanera!). 
 
Interfejs TWAIN można poprowadzić przez port USB lub gniazdo sieciowe (interfejs 
sieciowy TWAIN). 
 
Po zainstalowaniu sterownika interfejsu TWAIN (USB lub sieciowego), wszystkie aplikacje 
zgodne ze standardem TWAIN i zainstalowane na komputerze z systemem Windows 
obsługują import zeskanowanych danych. 
 
Sterownik TWAIN umożliwia częściową edycję zeskanowanego dokumentu, ale nie zawiera 
żadnej opcji dystrybucji. 
2.10 Bezpieczeństwo 

Ponieważ urządzenie PSC433dc przeznaczone jest do pracy w sieci wewnętrznej (LAN, 
WAN), w której komputery klienckie i serwery chronione są zaporami ogniowymi i 
programami antywirusowymi, jest ono zależne od polityki bezpieczeństwa klienta w 
zakresie sieci wewnętrznej, realizowanej przez serwery sieci oraz komputery klienckie.  
Jednakże, niektórzy klienci wymagają bardziej restrykcyjnych poziomów bezpieczeństwa w 
zakresie urządzeń sieciowych, gdyż notowany jest wzrost ilości potencjalnych zagrożeń z 
wewnątrz zapór ogniowych. 
 
Aplikacja WSM umożliwia wybór jednej z funkcji uwierzytelniania, dostępnych na 
urządzeniu PSC433dc:  
 
Uwierzytelnianie systemu Windows 
Użytkownik uzyskuje dostęp do urządzenia poprzez zalogowanie się w systemie Windows; 
następnie jego konto jest poddawane weryfikacji przez serwer domeny systemu Windows. 

 
 
Uwierzytelnianie LDAP 
Dostęp do urządzenia jest kontrolowany poprzez serwer LDAP, który przeprowadza 
weryfikację konta LDAP użytkownika. 
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Uwierzytelnianie SMTP 
Wysyłanie wiadomości e-mail przez użytkownika jest możliwe jedynie po zweryfikowaniu 
jego konta e-mail przez serwer SMTP. 
 
Serwer POP przed SMTP 
Wysyłanie wiadomości e-mail przez użytkownika jest możliwe jedynie po zweryfikowaniu 
jego konta e-mail przez serwer SMTP. Funkcja ta działa identycznie jak uwierzytelnianie 
SMTP, które nie jest obsługiwane przez wszystkie serwery SMTP; w takich przypadkach 
można korzystać z funkcji "Serwer POP przed SMTP". 
2.11 Web Status Monitor 

 
Web Status Monitor (WSM) to oparty o protokół internetowy program użytkowy do 
zarządzania sprzętem, oferujący skuteczny sposób monitorowania i zarządzania 
urządzeniem bez instalacji dodatkowego oprogramowania. 
 
Możliwe jest nie tylko monitorowanie stanu urządzenia, ale i aktualizowanie książki 
adresowej, wprowadzanie zmian do ustawień funkcji 'skanuj do wiadomości e-mail', 'skanuj 
do folderu', 'skanuj do serwera FTP', 'skanuj do wydruku' oraz do ustawień skanera 
(chronionych hasłem). 
2.12 Ochrona środowiska 

Aby chronić środowisko, Ricoh zidentyfikował i ściśle monitoruje całościowy wpływ swej 
działalności oraz urządzeń na środowisko. NASHUATEC wytwarza coraz więcej produktów, 
które nie tylko mają minimalny wpływ na środowisko, ale także zostały wyprodukowane w 
fabrykach wywierających minimalny wpływ na środowisko naturalne (zgodnie z polityką 
niewytwarzania odpadów). 
 
Urządzenie PSC433dc posiada następujące cechy związane z ochroną środowiska: 
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Oszczędność surowców i recykling  
•   Recykling i łatwy demontaż  

 
Oszczędność energii  
•   Niski pobór energii  
 
Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska  
•   Niska emisja hałasu  
3. Konfiguracja 
3.1 Konfiguracja podstawowa 

 
Urządzenie PSC433dc jest standardowo dostępne w następującej konfiguracji sprzętowej: 

1 = Podajnik ARDF (50 arkuszy)  
2 = Klawiatura USB  

Jedyną opcją sprzętową dostępną dla urządzenia PSC433dc jest specjalna półka na skaner 
(Skanuj do wydruku).  
 

3.2 Konfiguracja funkcji 

 S S+D 

Ethernet (100Base-TX/10Base-T)    

USB2.0    
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Półka na skaner    

 Standard   Opcja  

 
 
Urządzenie PSC433dc jest standardowo wyposażone w interfejs Ethernet oraz port USB2.0. 
Interfejs USB2.0 wykorzystywany jest przez funkcje 'Skanuj do wydruku' oraz 'Skanowanie 
przez interfejs TWAIN'. 
 
Opcjonalna półka na skaner umożliwia umieszczenie urządzenia PSC433dc nad 
podłączonymi do niego drukarkami kompatybilnymi. 
3.3 Konfiguracja pamięci 

 Domyślnie  Opcja  Funkcja  

RAM  128MB  -  -  

Dysk twardy  -  -  -  

4. Specyfikacje 
4.1 Specyfikacje silnika 

 PSC433dc  

Prędkość silnika (skanowania)  Maks. 33 stron na min. (A4 SEF, 200dpi, CZ-B 
binarny)  

Czas wykonania pierwszego wydruku Zależy od podłączonej drukarki 1  

Rozdzielczość  600 x 600 dpi  

Głębia bitowa  8 / 24 bit (skale szarości/kolor)  

Pojemność papieru na wejściu  50 (Podajnik ARDF)  

Pojemność papieru na wyjściu  50 (Podajnik ARDF)  

Czas nagrzewania  45 sekund lub mniej (przy włączonym przełączniku 
zasilania sieciowego)  

Wymiary (s x g x w)  448 x 486 x 194 mm  

Waga urządzenia  Poniżej 13,9 kg  

Pobór mocy  Poniżej 47 W  

1 Obsługiwane drukarki: P7431CN, C7416/C7417/C7417dn, C7425DN/C7425HDN, C7010, C7435n, 
P7327/P7327N and P7132n 
4.2 Specyfikacje papieru 

 Pojemność 
mierzona dla papieru A4 80 g/m2 

Format  Gramatura  
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ARDF  50 arkuszy  Maks.: 216 x 2000 mm
Min.: 140 x 140 mm  

60,0 - 105,0 g/m2 (simpleks)
60,0 - 105,0 g/m2 (dupleks)  

4.3 Specyfikacje skanera 

 PSC433dc  

Pamięć  128 MB  

Dysk twardy  Nie  

Rozdzielczość skanowania  Optyczna :  600 dpi / 24-bitowa  
TWAIN :  75 - 1200 dpi  

Skanuj do wiadomości e-mail : 100 / 200 / 300 / 400 / 600 
dpi (zazwyczaj 75 - 1200 dpi) 

Skanuj do folderu/serwera FTP :100 / 200 / 300 / 400 / 600 
dpi  

ScanRouter :  100 / 200 / 300 / 400 / 600 
dpi  

Skanuj do wydruku :  300 / 600 dpi  

Prędkość skanowania  Binarna  Skale szarości  Kolor  
 200 dpi 600 dpi 200 dpi 600 dpi 200 dpi 600 dpi 
A4 Simpleks  33  11  33  10  17  4  
A4 Dupleks  15  8  15  8  10  4   

Powierzchnia skanowania   Maksymalna  Minimalna  
Szyba 
ekspozycyjna  216 x 297 mm  10 x 10 mm  

ARDF, Simpleks 215,9 x 2000 mm  140 x 140 mm 
ARDF, Dupleks  215,9 x 355,6 mm  140 x 140 mm 

Format pliku  Jedna strona  TIFF / JPEG  
Wiele stron  TIFF / PDF  

Kompresja danych  Binarna  MH, MMR  
Skale szarości/kolorJPEG  

Protokół  TWAIN  TCP/IP oraz USB2.0  

Skanuj do wiadomości e-mail SMTP oraz POP3 (poprzez 
TCP/IP)  

ScanRouter  TCP/IP  

Skanuj do folderu/serwera FTP SMB lub FTP (poprzez 
TCP/IP)  

Skanuj do wydruku  TCP/IP lub USB2.0  

Sterowniki (TWAIN)  Interfejs sieciowy Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 
Server  

USB2.0  Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server  
4.4 Specyfikacje kopiarki 

 PSC433dc (Skanuj do 
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wydruku)  

Czas wykonywania pierwszej kopii  Zależy od prędkości 
drukarki 1  

Szybkość ciągłego kopiowania  Taka sama jak prędkość 
drukowania 1  

Szybkość kopiowania przy wykonywaniu tylko jednej kopii Zależy od prędkości 
drukarki 1  

Szybkość kopiowania dwustronnego  Zależy od prędkości 
drukarki 1  

Zestawy kopii  Maks. 99  

Rozdzielczość skanera  300 / 600 dpi (wybór jakości 
obrazu)  

Skale szarości  256 poziomów na kolor  

Tryb oryginału  Tekst, Tekst/Foto, Foto  

Powiększenie  5E (115, 122, 141, 200, 
400%)  

Zmniejszenie  7R (93, 87, 82, 71, 61, 50, 
25%)  

Zoom  25% - 400% (w krokach co 
1%)  

Automatyczny wybór skali  Nie  

Automatyczny wybór papieru  Standard  

Automatyczne przełączanie tacy  Zależy od drukarki 1  

Drukowanie dwustronne  Zależy od drukarki 1  

Funkcja "Skanuj raz, drukuj wiele razy"  Standard (maks. 100 stron 
na dokument)  

Obrót obrazu  Nie 

1 Obsługiwane drukarki: P7431CN, C7416/C7417/C7417dn, C7425DN/C7425HDN, C7010, C7435n, 
P7327/P7327N and P7132n 
4.5 Funkcje kopiarki 

 PSC433dc (Skanuj do 
wydruku)  

Sortowanie 
- Sortowanie elektroniczne 

 
Nie 
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- Sortowanie z przesunięciem 
- Sortowanie z obrotem 
- Układanie  

Nie 
Nie 
Nie  

Tworzenie dokumentów 
- Kopiowanie seryjne (z książki na jednostr.)  
- Kopiowanie seryjne (dwustr. na jednostr.) 
- Łączenie (x-w-1) 
- Tryb magazyn 
- Wyszczególnienie rozdziałów 
- Dodawanie okładki 
- Oznaczenie papieru 
- Przekładka OHP 
- Kopiowanie podwójne 
- Kopiowanie próbne  

 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie  

Programowanie 
- Programy użytkownika 
- Kody użytkownika 
- Wstępne ustawienia zadań kopiowania 
- Przywołanie zadania 
- Przerwanie zadania 
- Wyłącznik tygodniowy 
- Ustawienie papieru specjalnego 
- Przełącznik do przełączania między dwoma językami panelu 

 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie  

Edycja obrazu 
- Usuń środek/brzeg  
- Ustawienie marginesu 
- Centrowanie 
- Usuń obszar 
- Powtarzanie obrazu 

 
Nie 
Tak 
Nie 
Nie 
Nie  

Stempel 
- Numerowanie stron 
- Data 
- Numeracja w tle 
- Znak użytkownika 
- Stempel z zaprogramowanym tekstem  

 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 

4.6 Interfejsy 

Karta sieciowa Ethernet   

Szybkości transferu danych:  100, 10 Mb/s  

Protokół:  TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Appletalk, FTP  

Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Netware, Unix  

Konfiguracja  SmartDeviceMonitor for Admin, Web Status Monitor 
(wymagana przeglądarka internetowa), Web 
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SmartDeviceMonitor (wymagana przeglądarka 
internetowa)  

USB2.0  Do podłączenia drukarki, klawiatury i komputera PC  

Szybkości transferu danych:  12, 480 Mb/s (standard 'full speed'/'high speed')  

Protokół:  USB  

Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows98SE 1 /Me 1 /2000/XP/Server2003, Mac OS 2 
1 Wymagana obsługa drukarki przez USB firmy Microsoft oraz standardu 'full speed' 
2 Szybkość zależy od wersji  

4.7 Specyfikacje środowiskowe 

  PSC433dc  

Energia  Szybkie uruchamianie 
Czas przywracania 
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii 
Pobór mocy w trybie pracy  

Nie dotyczy 
Nie dotyczy 
? W 
47 W  

Środowisko pracy  Emisja ozonu 
Emisja hałasu w trybie gotowości 
Emisja hałasu w trybie pracy  

Nie dotyczy 
46 dB 
61 dB  

Recykling surowców  Wykorzystanie plastiku wtórnego 
Części nadające się do ponownego 
wykorzystania 
Łatwy demontaż 
Oznakowanie materiałów plastikowych 
Pojemnik z tonerem PET 
Wewnętrzny recykling tonera 
Zewnętrzne składowanie tonera  

? % 
Nie 
Tak 
Tak (ISO 
11469) 
Nie dotyczy 
Nie dotyczy 
Nie dotyczy  

Ograniczenie 
wykorzystania 
materiałów szkodliwych 
dla środowiska  

Pozbawione chromu (6+) 
Pozbawione PVC 
Bezołowiowe spawy 
Tusz rozpuszczalny w wodzie / PxP  

? % 
? % 
? % 
Nie dotyczy  

Etykiety programów 
ochrony środowiska  

Energy Star 
Blue Angel  

Nie 
Nie dotyczy  

Zakład z certyfikatem 
jakości systemu 
zarządzania  

Zarządzanie jakością 
Zarządzanie środowiskiem 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  

ISO9001 
ISO14001 
Nie dotyczy 

4.8 Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych 

 PSC433dc  

ASV (Średnia ilość zeskanowanych stron)  4000 zeskanowanych stron  

MSV (Maksymalna ilość zeskanowanych stron)  5000 zeskanowanych stron  
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Praca przy włączonym zasilaniu  160 godzin w miesiącu  

Żywotność urządzenia  
5 lat lub 250 000 zeskanowanych stron z podajnika ADF 
+ 50 000 zeskanowanych stron z szyby ekspozycyjnej, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej 

5. Software 
5.1 SmartDeviceMonitor for Client 

 
SmartDeviceMonitor for Client zwiększa wydajność pracy użytkownika. 
 
Aplikacja ta umożliwia użytkownikowi monitorowanie z komputera statusu zdalnych 
urządzeń pracujących w sieci poprzez pasek zadań systemu Windows (1a). Rzeczywisty 
status urządzenia jest wyświetlany w formie jednej z sześciu różnych ikon (1b). 
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kliknięcie na odpowiedniej ikonie 
w pasku zadań systemu Windows. W rezultacie otworzy się nowe okno (2a), przedstawiające 
dodatkowe ikony (2b). 
Wybranie z listy danego urządzenia umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji (3). 
 
Koniec z opuszczaniem miejsca pracy w celu sprawdzenia statusu urządzenia! 
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5.2 ScanRouter 

 
Aplikacja ta umożliwia dystrybuowanie zeskanowanych dokumentów do komputerów 
użytkowników w sieci. 
 
ScanRouter V2 lite może być zainstalowany tylko na jednym komputerze w sieci 
(komputerze administratora). Komputer ten będzie pełnił rolę Serwera dostarczania. 
 

Komputery użytkowników muszą być wyposażone w Auto Document Link ( ), który to 
program zostanie automatycznie zainstalowany przy instalacji DeskTopBinder. 
 
W zależności od konfiguracji serwera dostarczania, zeskanowane dane będą zachowywane (i 
dystrybuowane) w różnych formatach. 
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5.3 Dystrybucja plików z programem ScanRouter 

 
Zeskanowany dokument może zostać przekazany do komputera użytkownika na 3 różne 
sposoby: 
 
1. Do serwera dostarczania (ustawienie "do tacy"). 
Aby uzyskać dostęp do danych przechowywanych na serwerze dostarczania, na każdym 
komputerze należy zainstalować program DeskTopBinder V2 lite. 
2. Poprzez serwer dostarczania (ustawienie "do tacy"). 
Bezpośrednio do jednego lub więcej komputerów użytkowników. Okno podręczne na 
komputerze użytkownika (Auto Document Link) powiadamia o nowych zeskanowanych 
danych. 
3. Poprzez serwer dostarczania (ustawienie Skanuj do pliku) do serwera plików. Dostęp do 
zeskanowanych danych można uzyskać w ten sam sposób co do innych plików na serwerze 
plików (np. standardowa przeglądarka). 
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5.4 DeskTopBinder 

 
Aplikacja ta umożliwia użytkownikowi obsługę różnych typów dokumentów, takich jak 
dokumenty skanowane, przychodzące faksy i pliki zgłoszeń, znajdujących się w sieci. 
DeskTopBinder (DTB) umożliwia dostęp do dokumentów znajdujących się w następujących 
miejscach w sieci:  

•  Serwer dostarczania (ScanRouter)  

•  Serwer dokumentów (urządzenie wielofunkcyjne)  

•  Pliki lokalne (Mój komputer)  

•  Udostępniony serwer plików  
Aby umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie / otwieranie / edycję / ponowną dystrybucję 
dokumentów oraz na komputerze użytkownika musi być zainstalowany program DTB.  
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5.5 Funkcjonalność DeskTopBinder 

 
Program DTB umożliwia użytkownikom przeglądanie, kopiowanie, usuwanie, zmienianie 
nazw oraz zachowywanie różnych rodzajów dokumentów. 
 
DTB oferuje różne opcje widoku do wyszukiwania (przeglądania) dokumentów. Opcja widok 
miniatur (1) pozwala użytkownikowi na uzyskanie podglądu dokumentu. 
Zapisane obrazy i pliki aplikacji można połączyć (2) w celu uzyskania jednego (składającego 
się z wielu sekcji) dokumentu i zachowania pliku jako jednego dokumentu. Podczas 
drukowania tych plików poprzez sterownik RPCS można dodać nagłówki/stopki, numerację 
stron, a także stemple oraz funkcje dziurkowania w celu wykończenia dokumentu. 
Program DTB umożliwia również edycję pliku. W ten sposób do dokumentu można dodawać 
tekst, stemple i/lub ilustracje (3).  
 


