
 

 

  
 
 
 
 

   

AnnTac Volume 
netwerkscanner 

AnnTac High volume 

netwerkscanner 

AnnTac Volume Draadloze 

Wifi scanner 

   

Prijslijst gebruik AnnTac scanners 

Geschreven door: Geschreven voor: 

AnnTac B.V. Klanten van AnnTac 

035-2400210  

planning@anntac.com  

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding ................................................................................................................................................................................. 3 

AnnTac en Scanners: ........................................................................................................................................................ 3 

De AnnTac scanner voor een vast bedrag per maand gebruiken: ..................................................................................... 3 

AnnTac Volume netwerkscanner........................................................................................................................................... 4 

AnnTac High volume netwerkscanner ................................................................................................................................... 5 

AnnTac Volume draadloze Wifi scanner ............................................................................................................................... 6 

Voorwaarden AnnTac scanners ............................................................................................................................................ 7 

Gratis installatie en support ............................................................................................................................................... 7 

Scanprofielen ..................................................................................................................................................................... 7 

AnnTac Scanners .............................................................................................................................................................. 7 

Image processing en barcode bundel a €10 per maand .................................................................................................... 8 

Support .............................................................................................................................................................................. 8 

Gebruik eigen scanner: ...................................................................................................................................................... 8 

Installatie door organisatie zelf .......................................................................................................................................... 9 

Scannerinstellingen in combinatie met de image processing en barcode bundel .......................................................... 9 

Bestellen ............................................................................................................................................................................. 10 

Prijslijst: ........................................................................................................................................................................... 10 

 

 

  



 

3 
 

Inleiding 
 

De AnnTac Scanners zijn onderdeel van onze oplossing: 
Na jaren ervaring waarin wij eerst aangaven dat wij elke scanner wel konden ondersteunen zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat dit niet haalbaar is voor een kleine organisatie als AnnTac. Er zijn honderden en misschien wel duizenden 
verschillende modellen scanners en multifunctionele printers op de markt, het is simpelweg niet mogelijk om de juiste 
kennis over al deze apparaten in huis te hebben. Ook blijkt dat een groot deel van de scanners op de markt een kwalitatief 
onvoldoende scanresultaat geven waardoor er verschillende problemen ontstaan bij het gebruik of bij het verwerken van 
de scans. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
-         Slecht leesbare scans; 
-         Minder goede automatische herkenning en categorisering van documenten; 
-         Moeite met het herkennen van barcodes die wij gebruiken voor het scheiden van documenten; 
-         Hele grote of juist te kleine bestanden; 
-         Omslachtige manier van scannen. 
 
Vanuit AnnTac is er gekozen om onze service rondom scanners heel simpel te maken. Of de scanner is onderdeel van 
onze totaaloplossing, een oplossing waar mee u als klant volledig ontzorgd wordt. Of de klant regelt een eigen scanner of 
een scanner via de eigen ICT leverancier en is hier dan ook zelf verantwoordelijk voor. In het tweede geval waarbij er 
besloten wordt een eigen scanner te gebruiken bent u als klant zelf verantwoordelijk voor de installatie van de scanner 
volgens de juiste configuratie. De scans kunnen alleen via een Windows computer naar AnnTac worden verzonden. 
AnnTac geeft geen support op de scanner, kwaliteit van de scans, de herkenning van barcodes en andere scanner, 
scanner drivers of scan computer gerelateerde zaken. 

De AnnTac scanner voor een vast bedrag per maand gebruiken: 
U kunt onze softwareoplossing nu samen met een scanner afnemen. Wij hebben een aantal professionele, snelle, simpel 
in gebruik en betrouwbare netwerkscanners geselecteerd die wij, net als de software zelf, tegen een scherpe maandprijs 
mee leveren.  
 
Dit levert de volgende voordelen op: 

- Altijd op de voor onze oplossing meest efficiënte manier kunnen scannen; 

- Uw scans voldoen altijd netjes aan de archiefwetgeving; 

- De scanner wordt beveiligd waardoor de scanner geen risico kan vormen in uw bedrijf; 

- Scans worden via een beveiligde netwerkverbinding automatisch naar uw archief verzonden, via een persoonlijk 
certificaat; 

- De scanner hangt aan een netwerk of wifi verbinding waardoor je geen scan pc nodig hebt; 
- Pagina’s worden rechtop gezet en lege pagina’s worden verwijderd; 

- De kwaliteit van de scans is goed waardoor de OCR tekstherkenning optimaal werkt; 
- Bij problemen support van AnnTac; 

- Bij defecten binnen 2 werkdagen een vervangende scanner op kantoor; 

- Dit tegen scherpe prijzen, AnnTac levert de scanners + diensten tegen kostprijs, dit om u als klant tegemoet te 

komen en ervoor te zorgen dat onze klanten goede scanners gaan gebruiken.  

Het staat u natuurlijk vrij om elke andere scanner, in combinatie met AnnTac, te gebruiken. Maar deze scanners worden 
dan door uzelf geïnstalleerd. AnnTac geeft op deze eigen scanners geen support of ondersteuning. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over het gebruik van AnnTac scanners, inclusief een prijslijst.  
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AnnTac Volume netwerkscanner 
 
De Brother ADS-2400N is een professionele documentscanner en 
perfect voor diverse scantaken binnen uw kantoor. De scanner heeft 
een robuust ontwerp en wordt gekenmerkt door de uitstekende 
betrouwbaarheid en netwerkfunctionaliteiten. Op deze scanner 
worden vier sneltoetsen geprogrammeerd. De ADS-2400N hangt u 
zelf aan uw netwerk. Door middel van de vooraf ingestelde 
scanprofielen worden de scans direct naar uw AnnTac archief 
verstuurd, zonder tussenkomst van een scan PC of extra 
handelingen. 
 
De scanner beschikt over een USB 2.0 poort en kan automatisch 
dubbelzijdig scannen in kleur. U kunt tot 50 vellen tegelijkertijd 
invoeren, waarbij de scanner een snelheid heeft van 40 pagina’s per 
minuut. Om deze reden is de ADS-2400N geschikt voor het 
uitvoeren van dagelijkse scantaken binnen uw bedrijf.  
 
 
Let op! Dit is een netwerkscanner, deze scanner werkt niet draadloos via Wi-Fi. 
 

Belangrijkste kenmerken: 

Onderdeel Waarde 

Invoercapaciteit 50 pagina’s 

Voorgestelde dagelijkse bedrijfscyclus Circa 3.000 scans 

Scansnelheid 40 Pagina’s per minuut 

Afmetingen (B X D X H) 306 x 258 x 250 mm 

Besturingssysteem Geen computer nodig 

Interface / Aansluiting Alleen via een UTP-kabel (standaard netwerkkabel) 

 
Wij configureren deze scanner als netwerkscanner (bij AnnTac op kantoor) voordat deze wordt verzonden. U 
hoeft de scanner alleen via de meegeleverde UTP-kabel aan uw eigen netwerk te hangen.  
 
Eventuele netwerk en firewall problemen dienen door de klant zelf verholpen te worden. Binnen standaard 
netwerken zal de scanner altijd probleemloos werken. In het geval van meer geavanceerde netwerkbeveiliging of 
een zwaar beveiligde firewall, zal AnnTac de gegevens als poortnummers en IP adressen overleggen aan de 
verantwoordelijke ICT leverancier. Dit is door gebruik van standaard en veilige protocollen vrijwel nooit nodig. 



 

5 
 

AnnTac High volume netwerkscanner 
 
 
De Brother ADS-3000N is een snelle, professionele 
documentscanner en perfect voor diverse scantaken binnen uw 
kantoor. De scanner heeft een robuust ontwerp en wordt gekenmerkt 
door de uitstekende betrouwbaarheid en netwerkfunctionaliteiten. Op 
deze scanner worden vier sneltoetsen geprogrammeerd. De ADS-
3000N hangt u zelf aan uw netwerk. Door middels van de vooraf 
ingestelde scanprofielen worden de scans direct naar uw AnnTac 
archief verstuurd, zonder tussenkomst van een scan PC of extra 
handelingen. 
 
De scanner kan door dubbele scankoppen in een keer dubbelzijdig 
scannen, detecteert dubbele pagina doorvoer, past de scans aan, 
aan het formaat van het ingevoerde papier en is simpel te bedienen. 
U kunt tot 50 vellen tegelijkertijd invoeren, waarbij de scanner een 
snelheid heeft van 50 pagina’s per minuut. Om deze reden is de 
ADS-3000N geschikt voor het uitvoeren van omvangrijke scantaken 
binnen uw bedrijf.  
 
Let op! Dit is een netwerkscanner deze scanner werkt niet draadloos via Wi-Fi. 
 
Belangrijkste kenmerken: 

Onderdeel Waarde 

Invoercapaciteit 50 pagina’s 

Voorgestelde dagelijkse bedrijfscyclus Circa 5.000 scans 

Scansnelheid 50 Pagina’s per minuut 

Afmetingen (B X D X H) 306 x 258 x 250 mm  
 

Besturingssysteem Geen computer nodig 

Interface / Aansluiting Alleen via een UTP-kabel (standaard netwerkkabel) 

Installatie Niet nodig, “plug and play” 

 
Wij configureren deze scanner als netwerkscanner (bij AnnTac op kantoor) voordat deze wordt verzonden. U 
hoeft de scanner alleen via de meegeleverde UTP-kabel aan uw eigen netwerk te hangen.  

Eventuele netwerk en firewall problemen dienen door de klant zelf verholpen te worden. Binnen standaard 
netwerken zal de scanner altijd probleemloos werken. In het geval van meer geavanceerde netwerkbeveiliging of 
een zwaar beveiligde firewall, zal AnnTac de gegevens als poortnummers en IP adressen overleggen aan de 
verantwoordelijke ICT leverancier. Dit is door gebruik van standaard en veilige protocollen vrijwel nooit nodig. 
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AnnTac Volume draadloze Wifi scanner  
  
De Brother ADS-2800W netwerkscanner is op dit moment de enige Wifi-
scanner in het AnnTac assortiment.  
 
Via het gebruiksvriendelijk lcd-touchscreen en de draadloze netwerk 
interface, kunnen documenten via de voorgeprogrammeerde 
scanprofielen, zonder tussenkomst van een pc, worden gescand naar 
uw AnnTac archief of USB-stick.  
 
De scanner kan door dubbele scankoppen in een keer dubbelzijdig 
scannen, detecteert dubbele pagina doorvoer, past de scans aan, aan 
het formaat van het ingevoerde papier en is simpel te bedienen. U kunt 
tot 50 vellen tegelijkertijd invoeren, waarbij de scanner een snelheid 
heeft van 40 pagina’s per minuut. Om deze reden is de ADS-2800W 
geschikt voor het uitvoeren van omvangrijke scantaken binnen uw 
bedrijf.  

 
 
 
Wij configureren deze scanner als netwerkscanner (bij AnnTac op kantoor) voordat deze wordt verzonden. U 
hoeft de scanner alleen via de meegeleverde UTP-kabel of een Wifi-verbinding aan het eigen netwerk te hangen.  
 
Eventuele netwerk en firewall problemen dienen door de klant zelf verholpen te worden. Binnen standaard 
netwerken zal de scanner altijd probleemloos werken. In het geval van meer geavanceerde netwerkbeveiliging of 
een zwaar beveiligde firewall, zal AnnTac de gegevens als poortnummers en IP adressen overleggen aan de 
verantwoordelijke ICT leverancier. Dit is door gebruik van standaard en veilige protocollen vrijwel nooit nodig. 
 

Onderdeel Waarde 

Invoercapaciteit 50 pagina’s 

Voorgestelde dagelijkse bedrijfscyclus Circa 3.500 scans 

Scansnelheid 40 Pagina’s per minuut 

Afmetingen (B X D X H) 306 x 258 x 250 mm  
 

Besturingssysteem Geen computer nodig 

Interface / Aansluiting UTP-kabel (netwerkkabel) of via Wifi draadloos netwerk 

Installatie Niet nodig, “plug and play” 
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Voorwaarden AnnTac scanners 
 

Gratis installatie en support 
Als u in combinatie met de AnnTac software een AnnTac scanner uit onderstaande lijst huurt, zullen wij deze gratis voor u 
installeren en configureren. De scanner wordt zo geconfigureerd voor optimaal gebruik in combinatie met de AnnTac 
software. Op de scanner worden 4 scanprofielen aangemaakt. U hoeft de scanner vervolgens alleen nog ,via de 
meegeleverde UTP-kabel of een Wifi-verbinding, aan uw eigen netwerk te hangen. Eventuele netwerk en firewall 
problemen dienen door de klant zelf verholpen te worden. 
 

Scanprofielen 
Scanprofiel Omschrijving 

AnnTac ZwartWit BC Zwart-wit scannen van losse documenten of documenten gescheiden 
doormiddel van barcodes (stempels, AnnTac Separator Pages of barcode 
stickers.) Vaak voor documenten bestaande uit meer dan 1 pagina. U kunt een 
stapel van maximaal 50 pagina’s tegelijk scannen. 
 

AnnTac ZwartWit 1P Zwart-wit scannen van documenten bestaand uit 1 losse pagina (1 vel papier) 
de losse vellen komen als losse documenten in het archief. U kunt een stapel 
losse documenten van maximaal 50 pagina’s tegelijk scannen, 
 

AnnTac Kleur 1Doc Scannen van losse documenten in kleur, zonder automatische scheidingen. 
Bedoelt voor lastig te scannen documenten, of documenten waar scannen in 
kleur toegevoegde waarde heeft.  
 

Scan2USB U kunt deze functie gebruiken om documenten naar een USB-stick te scannen. 
Deze scans worden op de stick opgeslagen en kunt u via de USB-ingang van 
uw PC openen. 

 
 

AnnTac Scanners 
AnnTac heeft een lijst met scanners samengesteld waarvan wij de kennis in huis hebben om deze te ondersteunen. Onze 
scanner zijn altijd inclusief support en de image processing en barcode bundel. 
 

AnnTac scanners Image processing en barcode bundel 
a €10 

Support Huurprijs per maand excl. btw Totaal excl. btw 

Brother ADS-
2400N  

✔ ✔ €10 € 20 

Brother ADS-
2800W  

✔ ✔ €12.50 € 22,50 

Brother ADS-
3000N  

✔ ✔ €17.50 € 27,50 

Brother ADS-
3600W 

✔ ✔ Prijs op aanvraag  
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Gebruik eigen scanner met image processing en barcodebundel a €10 
per maand 
Indien u een eigen scanner wilt gebruiken dan kunt u de image processing en barcode bundel bij ons afnemen. 
Voorwaarde is dat uw scanner in tiff-formaat kan scannen. Vraag aan uw systeembeheerder of leverancier of uw scanner 
hiervoor geschikt is. AnnTac is niet verantwoordelijk voor een goede barcodeherkenning in combinatie met uw eigen 
scanner/instellingen.  
 
Deze bundel bevat: 

• Activeren barcodeherkenning in tiff-scans voor het automatisch scheiden van documenten binnen ons systeem. Deze 
documentscheidingen kunt u zelf aanbrengen met behulp van barcodes (AnnTac stempel, AnnTac Separator Pages). 
U kunt op deze manier een stapel documenten tegelijk inscannen.  

• Pagina’s worden rechtop gezet en lege pagina’s worden automatisch verwijderd  

• Het automatisch scheiden van 1 pagina documenten, u kunt een stapel losse 1 pagina documenten ineens 
inscannen. AnnTac maakt hier losse documenten van en zal de witte pagina’s automatisch verwijderen.  

• Alle image-formatie worden door onze OCR software gehaald en geconverteerd naar doorzoekbare PDF’s 

• Uw eigen scanner scant de documenten naar een map op uw pc. Via de AnnTac verzendtools worden de scans van 
uw Windows computer (niet geschikt voor MacOS) naar uw AnnTac archief verstuurd.  

U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van uw eigen scanner 

Support.  

Mocht de scanner problemen geven neem dan contact met ons op via support@anntac.com. U ontvangt binnen 1 
werkdag een reactie. Mocht het probleem niet op te lossen zijn dan ontvangt u binnen 2 werkdagen een andere scanner 
om het scanproces te kunnen borgen en continueren. Onze scanners zijn nieuw of jong gebruikt en nooit ouder dan 3 jaar. 
Uw scanner wordt eens per 3 jaar gewisseld. 
 
Voor problemen die buiten de scanner support vallen zullen we ons uurtarief van €95,- (minimaal €47,50 excl btw) 
berekenen. 

 

Gebruik eigen scanner zonder image processing en barcodebundel: 
Wilt u uw eigen scanner zonder image processing en barcode bundel gaan gebruiken dan kan dat natuurlijk. In principe 
kan elke scanner worden gebruikt en hoeven alleen maar de scans naar AnnTac worden verzonden. In dit geval geeft 
AnnTac geen support op de scanner, dit betekent het volgende: 
 

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de barcodeherkenning binnen de AnnTac software, deze wordt door ons 
niet geactiveerd. Veel scanners kunnen zelf barcodes of patchpages herkennen. Dit kan door de scannerleverancier 
of systeembeheerder worden opgezet waardoor er losse documenten naar AnnTac verzonden worden. 

• Uw eigen scanner scant de documenten naar een map op uw pc. Via de AnnTac verzendtools worden de scans van 
uw Windows computer naar uw AnnTac archief verstuurd.  

• U dient zelf de OCR (tekstherkenning) in uw scansoftware te activeren om zo doorzoekbare PDF’s aan te leveren. Als 
dit niet mogelijk is zal u elk document handmatig van het juiste dossier en de eigenschappen moeten voorzien. 
Daarnaast zijn documenten dan niet doorzoekbaar op inhoud. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van uw eigen scanner  

mailto:support@anntac.com
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Installatie door organisatie zelf 
Scanners die u niet bij ons huurt ondersteunen wij niet. U kunt uw eigen scanner zelf of door uw eigen systeembeheerder 
laten installeren en configureren.  

Scannerinstellingen in combinatie met de image processing en barcode bundel 
Indien u uw eigen scanner wilt gebruiken dan dient u zelf voorafgaand aan de installatie door AnnTac de 
scannerinstallatie of de installatie van de multifunctional printer uit te voeren. Gebruik dan, voor zover mogelijk, de 
volgende instellingen: 
 
Aanmaken Scanprofielen: 

1. Scannen Zwart-Wit met Barcodes (voor documenten van meerdere pagina’s) 

- 2-bit Black and White 

- Multipage Tiff 

- 300 dpi 

- Duplex 

- Automatisch verwijderen witte pagina’s (gebeurt ook door AnnTac) 

- Automatisch roteren aan de hand van de tekst op het document (gebeurt ook door AnnTac) 

- Tekst modus (dit is soms een optie, tekst modus is het best voor de tekst en barcode herkenning) 

- Export naar: C:\AnnTac\FTPS\Out\Scans 

 

2. Scannen Zwart-Wit Losse vellen (voor documenten van maximaal 1 vel papier) 

- 2-bit Black and White 

- Multipage Tiff 

- 300 dpi 

- Duplex 

- NIET Automatisch verwijderen witte pagina’s 

- Automatisch roteren 

- Tekst modus 

- Automatisch splitsen per 2 pagina’s 

- Export naar: C:\AnnTac\FTPS\Out\Scans 

 

3. Scannen Kleur met Barcodes (voor documenten van meerdere pagina’s) 

- Colour 

- Multipage Tiff 

- 150 dpi maximaal 

- Duplex 

- Automatisch verwijderen blanco pagina’s 

- Automatisch roteren 

- Tekst modus 

- Export naar: C:\AnnTac\FTPS\Out\Scans-original 

 

4. Scannen Kleur Losse vellen (voor documenten van maximaal 1 vel papier) 

- Colour 

- Multipage Tiff 

- 150 dpi maximaal 

- Duplex 

- NIET Automatisch verwijderen witte pagina’s 

- Automatisch roteren 

- Tekst modus 

- Automatisch splitsen per 2 pagina’s 

- Export naar: C:\AnnTac\FTPS\Out\Scans-original 
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Bestellen 
 
Met het huren van een AnnTac scanner bent u verzekerd van een ongestoord gebruik van deze scanner. 
 
Dit wil zeggen dat: 

- U bent ontzorgt 
- Nieuwe of jong gebruikte scanner (maximaal 3 jaar oud) 
- Altijd op de meest efficiënte manier kunnen scannen. 

- Uw scans voldoen altijd netjes aan de archiefwetgeving. 

- Scans worden via een beveiligde verbinding automatisch naar uw archief verzonden, via een certificaat. 

- De scanner hangt aan een netwerk of wifi verbinding waardoor je geen scan pc nodig hebt 
- Pagina’s worden rechtop gezet en lege pagina’s worden verwijderd 
- De kwaliteit van de scans is goed waardoor de OCR tekstherkenning zo optimaal mogelijk werkt 

- Bij problemen support van AnnTac. 

- Bij defecten binnen 2 werkdagen een vervangende scanner op kantoor. 

- Dit tegen scherpe prijzen, AnnTac levert de scanners + diensten tegen kostprijs, dit om u als klant tegemoet te komen 

en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk van onze klanten goede scanners gaan gebruiken.  

Voorwaarde is dat u toestemming geeft tot automatisch incasso 

 

Prijslijst: 
In onderstaand schema ziet u een overzicht van de huurprijzen van de scanners die we ondersteunen. 
 

Scanner model 
Volume 

netwerkscanner 
Volume draadloze Wifi 

scanner 
High volume 

netwerkscanner 

Huurprijs* 

inclusief image 

processing en 

barcodebundel € 20 € 22,50 € 27,50 

* Huurprijs is inclusief orderkosten, verzendkosten en installatie op afstand. 

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. 

* De huurprijzen kunnen aangepast worden. Klik hier voor de actuele prijslijst. 

 

 

  

https://www.anntac.com/documents/prijslijst-AnnTac-scanners.pdf
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Contactpersoon gegevens 

Bedrijf:  

KVK-nummer:  

Bankrekening/IBAN: 
(Voor automatisch incasso)  

Contactpersoon:  

Adres:                 
(Waar scanner naartoe 

gestuurd moet worden)  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

 

Scanner(s) 
# Type Scanner Prijs Aantal 

 AnnTac Volume netwerk scanner (Brother ADS-2400N) € 10  

 AnnTac High volume netwerk scanner (Brother ADS-3000N) € 17,50  

 AnnTac Volume draadloze Wifi scanner (Brother ADS-2800W) € 12,50  

 AnnTac Image processing en barcode bundel € 10  

 
 

Plaats:  

Datum:  

Handtekening: 

 

 

 

* Huurprijs is inclusief orderkosten, verzendkosten en installatie op afstand. 

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. 

* De huurprijzen kunnen aangepast worden. Klik hier voor de actuele prijslijst. 

* Na ontvangst van de getekende contracten versturen wij de scanner. 

* Gebruik van een AnnTac scanner kan alleen als u klant bent van AnnTac. 

* Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor automatisch incasso. 
 

 Bestelformulier: 

 Bestelling mailen naar: planning@anntac.com  

https://www.anntac.com/documents/prijslijst-AnnTac-scanners.pdf

