
 اسكنرهاي پالستك در محيط شبكه

از طريق  ميتوان آنها را  USB مدلهائي از اسكنرهاي پالستك مجهز به پورت شبكه ميباشند و غير از اتصال از طريق پورت
بكارگيري اين نوع اسكنرهاي شركت پالستك در محيط  در محيط شبكه نصب و توسط كاربران بكار گرفت.   RJ45 پورت

 .شبكه به شرح زير است

ابتدا اسكنر در مكاني مناسب و قابل دسترس فيزيكي كاربران قرار داده شده و كابل شبكه به آن متصل ميگردد. سپس درايور 
اسكنر روي كامپيوترهاي مورد نظر و متصل به شبكه نصب و در مراحل بعدي، گزينه اتصال از طريق پورت شبكه انتخاب 

ميتوان از طريق هر يك    (Search Tool)  در حالت اول با استفاده از نرم افزار جانبي تشخيص و اتصال به اسكنر ميگردد.
از كامپيوترها، اسكنر را جستجو نمود و به آن متصل شد. از اين پس كاربر به اسكنر متصل و بصورت معمول از امكانات اسكنر 

    استفاده مينمايد. در اين حالت فقط يك كاربر در يك زمان ميتواند به اسكنر متصل باشد و بعد از اتمام كار از طريق دكمه
Disconnect   رم افرار، ارتباط خود را با اسكنر قطع مينمايد تا دستگاه براي اتصال احتمالي كاربران ديگر آزاد باشدن. 

در حالت دوم با توجه امكان تنظيم چندين برنامه اسكن از طريق كليدهاي عملياتي روي اسكنر، ميتوان آنرا را در محيط 
عمومي شركت قرار داد و به شبكه متصل نمود. سپس كليدهاي عملياتي روي اسكنر را متناسب با نياز كاربران مختلف شركت 

به صورتي تنظيم نمود كه هر واحد يا كاربر، با استفاده از كليد عملياتي مورد نظر نتيجه اسكنهاي خود را در پوشه مربوط به 
بدين ترتيب به اتصال مستقيم به اسكنر نيازي نيست و كارير اسناد خود را در اسكنر قرار داده و با  آن واحد ذخيره نمايد. 

انتخاب برنامه عملياتي دلخواه، اسكن اسناد انجام شده و نتيجه مطابق تنظيمات شما در پوشه مربوط به آن واحد و با نامهاي 
 .مشخص شده و شماره بندي الزمه ذخيره ميگردد

قرار گرفتن اسكنر در محيط عمومي شركت، بدون نياز به اتصال مستقيم به يك كامپيوتر خاص موجب آزادي عمل بهتر و 
عدم مزاحمت براي يك كاربر خاص ميگردد. به اين ترتيب اسكن اسناد در محيط هاي اداري با عدم نياز به اسكنرهاي متعدد 

در اين نوع اسكنرها، در صورت   USB با هزينه كمتر و بصورت راحت تر انجام خواهد شد و همچنين با توجه به وجود پورت
 .به يك كامپيوتر متصل نمود  USB نياز در هر زمان ميتوان اسكنر را مستقيما از طريق پورت

 SmartOffice PN2040  و  SmartOffice PN30U از جمله اسكنرهاي پر طرفدار پالستك با امكان اتصال به شبكه
 .ميباشند

                 SmartOffice PN30U    SmartOffice PN2040 

 شركت پويش افزار پيشرو نماينده اسكنرهاي پالستك در ايران
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