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Inleiding
AnnTac en Scanners:
Vanuit AnnTac willen wij onze oplossing graag als een totaaloplossing aanbieden, een oplossing waar mee u als klant
volledig ontzorgd wordt. Een belangrijk onderdeel van onze oplossing is het scannen van documenten en dus ook de
gebruikte scanner. Er zijn honderden, misschien wel duizenden verschillende soorten scanners en multifunctionele
apparaten. Helaas is AnnTac niet in staat om al deze verschillende apparaten te kennen en te ondersteunen. 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.
Verkeerde bestandsformaten.
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.

De AnnTac scanner voor een vast bedrag per maand gebruiken:
Na jaren ervaring hebben wij besloten om ervoor te zorgen dat het scanner deel van onze oplossing geen probleem meer
mag vormen. Om dit te bereiken hebben wij besloten om de scanner een onderdeel van onze oplossing te maken. U kunt
dus onze softwareoplossing samen met een scanner afnemen. Wij hebben een aantal prettige en betrouwbare scanners
geselecteerd die wij tegen een scherpe maandprijs mee kunnen leveren. Dit levert de volgende voordelen op:
Altijd op de meest efficiënte manier kunnen scannen.
Uw scans voldoen altijd netjes aan de archiefwetgeving.
Goede scankwaliteit en dus geen problemen met barcodeherkenning e.d.
Bij problemen support van AnnTac.
Bij defecten binnen 48 uur 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.
Het staat u natuurlijk vrij om elke andere scanner, in combinatie met AnnTac, te gebruiken. Maar deze scanners worden
dan door u zelf of uw systeembeheerder geïnstalleerd.
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over het gebruik van AnnTac scanners, inclusief een prijslijst.
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AnnTac Volume scanner

De Canon imageFORMULA DR-C230 is klein van formaat, maar biedt grootse prestaties. Deze robuuste desktopscanner
verwerkt met gemak verschillende documenttypen en documentformaten. Met dit handige desktopmodel kunnen
gebruikers met één druk op de knop scannen en gebruikmaken van handige functies zoals automatische detectie van het
paginaformaat en de tekstrichting.
Let op! Deze scanner moet gekoppeld worden aan een computer.
Belangrijkste kenmerken:
Onderdeel

Waarde

Invoercapaciteit

60 pagina’s

Voorgestelde dagelijkse bedrijfscyclus

Circa 3.500 scans

Scansnelheid

30 Pagina’s per minuut

Gewicht

2.8 kg

Afmetingen (B X D X H)

Lades gesloten: 291 x 253 x 231 mm
Lades open: 291 x 603 x 363 mm

Besturingssysteem

Windows 10 (Geen MAC-OS)

Interface / Aansluiting

High Speed USB 2.0 (geen netwerk)
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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. De ADS-2400N beschikt over netwerkmogelijkheden zodat uw documenten rechtstreeks
opgeslagen kunnen worden in de juiste map op het netwerk. Op deze manier kunnen uw medewerkers, zonder veel
moeite, onderling informatie delen op het netwerk.
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 de scanner een snelheid heeft van 30 pagina’s per minuut. Om deze reden is de ADS2400N geschikt voor het uitvoeren van dagelijkse scantaken binnen uw bedrijf. Ten slotte kunt u op deze scanner
sneltoetsen programmeren. Direct scannen naar vooraf aangegeven locaties, zoals e-mailberichten of OCR-software?
Stel het in op een sneltoets. Dit beperkt de kans op fouten en versnelt de terugkerende werkzaamheden.
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

30 Pagina’s per minuut

Gewicht

4,45 kg

Afmetingen (B X D X H)

306 x 258 x 250 mm

Besturingssysteem

Geen computer nodig

Interface / Aansluiting

UTP-kabel (netwerkkabel)
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AnnTac High volume netwerkscanner

De Brother ADS-3000N beschikt over geavanceerde netwerkmogelijkheden zodat documenten met bedrijf kritische
informatie, rechtstreeks opgeslagen kunnen worden in de juiste map op het netwerk. Op deze manier kunnen
medewerkers en afdeling, zonder veel moeite, onderling informatie delen via het netwerk. Dit zorgt voor een optimale
workflow waardoor de efficiëntie en productiviteit binnen het kantoor toeneemt. De scanner ondersteunt diverse populaire
scanfuncties zoals scan naar netwerkmap, OCR en SharePoint . Via de USB host interface is het mogelijk om direct te
scannen naar een Flash-geheugenstick tot 64 GB.
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

Gewicht

4,45 kg

Afmetingen (B X D X H)

306 x 258 x 250 mm

Besturingssysteem

Geen computer nodig

Interface / Aansluiting

UTP-kabel (netwerkkabel)
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AnnTac Volume draadloze Wifi scanner

De Brother ADS-2800W netwerkscanner is op dit moment de enige scanner in het AnnTac assortiment waarmee zonder
tussenkomst van computer rechtstreeks via het internet de scans in het AnnTac archief worden afgeleverd.
Deze scanner beschikt over een grote range aan professionele functies. Via het gebruiksvriendelijk lcd-touchscreen en de
draadloze netwerk interface, kunnen documenten zonder tussenkomst van een pc, worden gescand naar diverse web- en
clouddiensten of direct naar een e-mailadres.
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.

Onderdeel

Waarde

Invoercapaciteit

50 pagina’s

Voorgestelde dagelijkse bedrijfscyclus

Circa 3.500 scans

Scansnelheid

30 Pagina’s per minuut

Gewicht

4,5 kg

Afmetingen

306x258x250mm.

Besturingssysteem

Geen computer nodig

Interface / Aansluiting

UTP-kabel (netwerkkabel) of via Wifi draadloos netwerk
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Voorwaarden AnnTac scanners
Gratis installatie
Als u bij aanschaf van onze software een AnnTac scanner uit onderstaande lijst huurt, zullen wij deze gratis voor u
installeren of aansluiten op uw netwerk. Herinstallatie van een scanner uit onderstaande lijst is ook gratis als u gebruik
maakt van onze scanbundel. Scanners die niet voorkomen in onderstaande lijst installeren wij niet.

Scanner lijst
AnnTac heeft een lijst met scanners samengesteld waarvan wij de kennis in huis hebben om deze te ondersteunen. Een
deel van deze scanners kunt u voor een vast bedrag per maand gebruiken de overige scanners kunt u zelf aanschaffen
en door AnnTac laten ondersteunen
Canon scanners
Canon imageFORMULA DR-C230

Huurprijs per maand excl. btw
€20

Brother scanners
Brother ADS-2800W
Brother ADS-2400N
Brother ADS-3000N

€22.50
€20
€27.50

Canon imageFORMULA DR-C240
Canon imageFORMULA DR-S150
Canon imageFORMULA DR-M140
Canon imageFORMULA DR-M160II
Canon imageFORMULA DR-M260
Canon imageFORMULA DR-M1060
Canon imageFORMULA DR-G2-serie
Canon imageFORMULA P-208II
Canon imageFORMULA P-215II
Canon imageFORMULA DR-F120
Canon imageFORMULA DR-C225II
Canon imageFORMULA DR-C225WII
Brother ADS-3600W

Scanbundel a €10 per maand
Indien u ondersteuning wilt op een scanner die u niet via AnnTac huurt maar wel voorkomt in onze scanner lijst, dan kunt
u de scanbundel bij ons afnemen.
Binnen de Scanbundel krijgt u ondersteuning op de volgende zaken:
•
Installatie en configuratie van de scanner.
•
Ondersteuning op softwarematige problemen.
•
Activeren barcodeherkenning voor het automatisch scheiden van documenten binnen ons systeem.
•
Herinstallaties en doorvoeren belangrijke software of firmware updates van de scanner.
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Support.
De scanners van AnnTac worden zo ingesteld dat er een gemiddeld goed resultaat uit komt. Helaas zijn er altijd
uitzonderingen waarbij een document toch slecht leesbaar kan worden. Dit soort documenten kunt u het best opnieuw in
kleur scannen of accepteren dat een deel niet goed leesbaar is. Dit werkt zo ook bij het maken van een kopie met een
traditionele kopieermachine. Als de scannerinstellingen worden aangepast aan dit specifieke document zullen vervolgens
de gemiddelde documenten minder goed of zelfs slecht gescand worden. Gelukkig worden scanners steeds beter in het
automatisch analyseren en corrigeren van documenten. De scanners in het hogere prijssegment doen dit automatische
corrigeren ook weer een stukje beter dan de goedkopere scanners. AnnTac kan geen ondersteuning geven op de
scankwaliteit van individuele documenten. Alleen als er sprake is van een structureel probleem, kunnen we via de
scaninstellingen het probleem verhelpen.
U kunt contact opnemen met AnnTac indien u een storing ervaart van de scanner of bijvoorbeeld de scanner opnieuw
geïnstalleerd moet worden op een andere pc. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Mocht de scanner
problemen blijven geven dan ontvangt u binnen 1-2 werkdagen een andere scanner om het scanproces te kunnen borgen
en continueren. Deze scanner is nieuw of jong gebruikt. Na 3 jaar ontvangt u weer een andere scanner.
Voor problemen die buiten de scanner support vallen zullen we ons uurtarief van €95,- (min €47,50 excl btw) berekenen.

Gebruik overige scanners of AnnTac scanner zonder AnnTac support:
Wilt u toch een ander type scanner, een multifunctionele printer of een van AnnTac geselecteerde scanners maar dan
zonder de support bundel gaan gebruiken 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:
U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en onderhoud van de scanner.
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.
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Installatie door organisatie zelf
Scanners die niet voorkomen in de scanner lijst installeren en ondersteunen wij niet, dit kunt u zelf of door uw eigen
systeembeheerder laten installeren en configureren.

Scannerinstellingen bij zelf installeren scanner
Indien u uw eigen scanner wilt gebruiken dan dient u zelf voorafgaand aan de installatie door AnnTac de scannerinstallatie
of de installatie van de MFP 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.
Goede scankwaliteit en dus geen problemen met barcodeherkenning e.d.
Bij problemen support van AnnTac.
Bij defecten binnen 48 uur 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

Huurprijs*

Volume scanner

Volume
netwerkscanner

High volume
netwerkscanner

Volume
draadloze Wifi
scanner

€ 20

€ 20

€ 27,50

€ 22,50

* 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.
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Bestelformulier:
Contactpersoon gegevens
Bedrijf:
KVK-nummer:
Bankrekening/IBAN:
(Voor automatisch incasso)

Contactpersoon:
Adres:
(Waar scanner naartoe
gestuurd moet worden)

Telefoonnummer:
E-mail:

Bestelling mailen naar: planning@anntac.com
Scanner(s)
#

Type Scanner
AnnTac Volume scanner (Canon imageFORMULA DR-C230)

Prijs
€ 20

AnnTac Volume netwerk scanner (Brother ADS-2400N)
AnnTac High volume netwerk scanner (Brother ADS-3000N)

€ 20
€ 27,50

AnnTac Volume draadloze Wifi scanner (Brother ADS-2800W)

€ 22,50

AnnTac Scanbundel

€10 per maand

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.
* U ontvangt een factuur, na ontvangst van uw betaling zullen wij de scanner(s) versturen.
* 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.
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Aantal

