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Tại Computex 2016, Plustek sẽ ra mắt các sản phẩm máy
chủ, thiết bị an ninh giám sát và máy quét mới nhất

Computex Taipei [ Gian hàng số D0026, Sảnh 1, Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc] (ngày 31
tháng 05 năm 2016) – Công ty Plustek (www.plustek.com), nhà sản xuất các thiết bị anh ninh giám
sát, máy quét chuyên nghiệp và các thiết bị dân dụng, sẽ trưng bày một loạt các sản phẩm máy chủ,
thiết bị an ninh giám sát, máy quét mới tại triển lãm nổi tiếng thế giới Computex 2016, Đài Bắc từ
ngày 31 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6.
Nổi bật là các giải pháp quản lý hồ sơ, như Plustek eScan A250 & eDoc N600. Cả hai sản phẩm này
được thiết kế đặc biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp tìm kiếm và chia sẻ thông
tin nghiệp vụ một các nhanh chóng.
eScan A250 là máy quét tài liệu kết nối mạng hoạt động độc lập trên nền tảng Androi, hoạt động
không cần kết nối với máy tính, cho phép gửi tài liệu đến các địa chỉ khác nhau gồm các thư mục
mạng, thiết bị di động, máy chủ eDoc N600 và các dịch vụ, thiết bị điện toán đám mây khác.
Với hệ thống đồng bộ hóa thông minh và tân tiến, sản phẩm eDoc cho phép người dùng tự động sao
lưu các tập tin vào thư mục riêng, cả trên máy tính và máy chủ eDoc từ hầu hết các thiết bị kỹ thuật
số. Hơn nữa, người dùng còn có thể dễ dàng truy cập các tập tin bằng công nghệ tìm kiếm nhanh
nhất.
Giải pháp quản lý hồ sơ văn phòng Plustek eScan A250 & eDoc N600 cung cấp một môi trường chia
sẻ và lưu trữ hồ sơ thông suốt, giúp xử lý hồ sơ công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu
suất làm việc.
Tại Computex 2016, Plustek cũng sẽ trưng bày các sản phẩm sau:
• ePhoto Z300 – máy quét tài liệu và ảnh sử dụng cảm biến với thiết kế thời trang phù hợp với
hộ gia đình, ngoài ra giúp số hóa lưu trữ số lượng lớn ảnh một cách dễ dàng và tiện lợi. Máy
quét này còn có thể tự động quét và xử lý ảnh và tài liệu chỉ trong một vài giây mà không cần

bấm nút.
• OpticFilm 135 – có khả năng quét các loại phim âm bản và dương bản kích thước 35mm chất
lượng cao, được thiết kế cho các nhiếp ảnh gia, những người muốn bảo vệ kho tàng phim giá trị
của mình một cách thuận tiện và dễ dàng
• SmartOffice PS30D – máy quét tài liệu ADF khổ A4 mới, nhỏ gọn, với các chức năng xử lý ảnh
giúp chụp, quản lý và lưu giữ tài liệu với tốc độ quét lên đến 25 trang/phút ở chế độ màu. Hơn
nữa, với khay nạp giấy tự động 50 tờ, công suất quét 3.000 tờ một ngày, PS30D có thể quét tài
liệu và thẻ cứng liên tục.
• SmartOffice PS4080U – máy quét tài liệu khổ A4 với tính năng xử lý ảnh và cuốn giấy mới, tốc
độ 40 tờ/phút, quét chỉ với một chạm, phát hiện nạp giấy kép bằng cảm biến siêu âm và trình
điểu khiển TWAIN, có thể kết nối với các máy quét phẳng khổ A4 và Plustek OpticSlim A3 để
quét các tài liệu khổ lớn hoặc mỏng.
• SmartOffice PL4080 – máy quét tài liệu ADF & Phẳng dễ sử dụng giúp xử lý công việc tốt hơn với
tốc độ quét 40 trang/phút. Thiết kế nhỏ gọn, không lớn hơn nhiều so với tờ giấy 8x10 inch, phù
hợp với hầu hết các văn phòng có không gian chật hẹp.
• MobileOffice AD480 – Máy quét tài liệu ADF khổ A4 nhỏ gọn, tốc độ quét 20 tờ/phút, thích
hợp cho quầy lễ tân và văn phòng nhỏ.
• VTM 300 – giúp chuyển tài liệu hiệu quả và tin cậy vào máy VTM (Virtual Machine Teller) và hệ
thống ki‐ốt tự phục vụ. Các cảm biến được tích hợp bên trong giúp tránh bị nghiêng và kẹt giấy
trong suốt quá trình quét. Với hai khay điều hướng giấy ra (phía trước hoặc phía sau), lập trình
viên hệ thống có thể dễ dàng thiết lập luồng quét để nhận tài liệu hoặc trả tài liệu cho người
dùng.
• SecureScan X150 – máy quét MRTDs (Giấy tờ đi lại có thể đọc bằng máy) nhanh và nhỏ ngọn,
có thể quét giấy tờ dạng TD1, TD2, và MRP (hộ chiếu) chỉ trong khoảng 1 giây. Quét với độ phân
giải lên đến 500 dpi ở các phổ ánh sáng trắng, hồng ngoại và cực tím. Đi kèm với máy là phần
mềm Plustek SecureScan Manager và Plustek MRTDs Reader SDK.
• Wireless HD Surveillance Kit – bộ thiết bị an ninh giám sát kết nối WIFI băng tần 5 GHz với hai
ăng‐ten giúp kết nối ổn định hơn và nhanh hơn, có thể hoạt động không cần máy tính nhờ tính
năng IP‐TV. Mô đun camera được cải tiến tạo ra hình ảnh chất lượng cao HD720p.
Để biết thêm thông tin,vui lòng truy cập: http://plustek.com/vn

VỀ PLUSTEK
Được đánh giá là một trong những nhà cung cấp giải pháp an ninh giám sát và xử lý hình ảnh hàng đầu trên thế
giới, Plustek chuyên sản xuất các máy quét chuyên dụng, chất lượng cao, cũng như các thiết bị an ninh cho các
doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng. Kể từ khi thành lập vào năm 1986, Plustek luôn được khách hàng và

đối tác tin cậy. Các sản phẩm cải tiến của chúng tôi được thiết kế trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của
người sử dụng và nhiều đối tác công nghệ và thương mại khác nhau nhằm đảm bảo rằng, các sản phẩm này đáp
ứng và vượt trên cả sự mong đợi của họ. Việc dành những khoản đầu tư lớn cho đổi mới công nghệ cộng với mạng
lưới gắn kết chặt chẽ gồm đội ngũ tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ toàn cầu đã thể hiện được cam kết của Plustek đối
với khách hàng của mình. Để biết thêm thông tin,vui lòng truy cập www.plustek.com.

