
Aplikacja ScanApp oraz seria eScan firmy  Plustek otwiera 
Państwu nowe możliwości  efektywnego zarządzania doku-
mentami w Państwa praktyce czy klinice.

···> Bezpośrednie przyporządkowanie skanowanego 
 dokumentu do pacjenta dzięki możliwości wyboru na 
 ekranie skanera.

···> Dostęp do wcześniej zdefiniowanych rodzajów 
 dokumentów w celu indeksacji.

···> Do skanowania oraz zapisywania nie jest konieczny 
 żaden komputer. 

Aplikacja ScanApp dla skanera Plustek eScan A150 oraz A250

Skomplikowanie było wczoraj 

Cecha szczególna: dzięki aplikacji mediDOK ScanApp  
wybieracie Państwo pacjenta bezpośrednio na skanerze, 
używając do tego celu duży ekran dotykowy i zapisujecie 
dokument bezpośrednio w KS-SOMED. Skanowanie, indek-
sowanie i przyporządkowywanie dokumentów odbywa się 
bez konieczności używania komputera!

Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie 
http://kamsoft.scanapp.pl

powered  by
Archiwum zdjęć i dokumentów 

Nowość – teraz także dla użytkowników programu KS-SOMED firmy Kamsoft !



Skanery serii Plustek eScan można połączyć bezpośrednio z KS-SOMED  (wszystkie wersje) tylko w przypadku gdy skaner posiada zainstalowaną 
aplikację mediDOK ScanApp. Nie jest to standardowe wyposażenie skanerów firmy Plustek. Skaner zakupiony poza siecią Kamsoft (bez aplikacji 
mediDOK ScanApp) będzie można używać tylko w sposób tradycyjny, bez możliwości bezpośredniego zapisywania skanów w systemie KS-SOMED. 

Proste: 7“ Multi-Touch-Monitor umożliwia 
bajecznie proste użytkowanie i opracowywanie 
wskanowanych dokumentów.

Wyspa: ponieważ skaner posiada system And-
roid oraz ekran dotykowy, cały proces skano-
wania przebiega tylko i wyłącznie na skanerze,  
nie potrzeba żadnego zewnętrznego kompu-
tera ( skaner może się znajdować w dowolnym 
miejscu placówki medycznej, nie musi być 
podłączony do komputera, musi mieć tylko 
dostęp do sieci placówki).

Sieć: możliwość pracy w 
(W)LAN: kompleksowa 
łączność, gdy dostępna jest 
sieć (W)LAN.

Wielostronny: wskanowane 
dokumenty mogą zostać 
przesłane mailem lub na 
serwer FTP, do chmury 
(Cloud), na urządzenia 
mobilne, komputery, SMB i 
pamięci USB.

Dane techniczne  Plustek eScan A150

Układ optyczny  CIS x 2 (Duplex)

Typ lampy  LED

Rozdzielność   600 dpi

Pojemność podajnika ADF 50 stron (70 g/m²)
  Maksymalna pojemność podajnika ADF 
  zależy od gramatury papieru

Szybkość skanowania A150 15 ppm/30 ipm (skala szarości, 200 dpi, A4) 
  15 ppm/30 ipm (cz/b, 200 dpi, A4)
  4 ppm/8 ipm (kolor, 200 dpi, A4)

Obszar skanowania (szer. x dł.) maks. 216 x 356 mm
  min. 13,2 x 13,2 mm

Formaty papieru (szer. x dł.) maks. 244 x 356 mm
  min. 50,8 x 50,8 mm

Akceptowalna waga papieru 
(grubość)  40 bis 157 g/m²

Dzienna liczba skanowań 1500 stron

Podłączenie  USB 2.0 (tylko dla pamięci masowej),
  RJ45 (podłączenie sieciowe), WLAN

Waga netto  2,8 kg

Wymiary (sz. x gł. x wys.) 318 x 170 x 189 mm

Procesor  CPU: RK3188 Cortex A9 Quad Core
  GPU @ 1.6GHz

Pamięć  Rozmiar pamięci: DDR3 1GB

Ekran  7“, rozdzielczość: 1280x800 pikseli, 
  dotykowy ekran IPS

FA
 (2

/0
6)

 0
,0

(p
ol

n)
.0

9.
17

 15 ppm/30 ipm (skala szarości, 200 dpi, A4) 
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ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW !!!

ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice 
Dział Handlowy 

Mail: handel@kamsoft.pl 
Tel.  32 609-12-75
 32 209-07-05

http://kamsoft.scanapp.com

Plustek eScan A150 / A250 z oprogramowaniem mediDOK® ScanApp można 
zakupić wyłącznie za pośrednictwem Partnerów Sprzedaży KAMSOFT.

W kooperacji z Archiwum zdjęć i dokumentów 


