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S kan e rowy zawrót 
Większości z nas 

skaner kojarzy się 

z prostym i małym 

urządzeniem 

na biurku. Nic 

bardziej mylnego. 

Współczesne 

zastosowanie 

i zaawansowanie 

technologiczne 

skanerów potrafi 

zaskoczyć. 

Oprócz znanych nam powszechnie 
skanerów biurkowych, których za
stosowanie powoli wypierają urzą
dzenia wielofunkcyjne, mamy 
do czynienia z rozbudowanymi i wy
dajnymi systemami. Dobrym przy
kładem kategoryzacji jest oferta 
produktów Fujitsu, która zawiera 
wszechstronną i wyczerpującą ga
mę skanerów dokumentowych do
stępnych obecnie na rynku. Zwłasz
cza że - jak przyznaje dystrybutor 
tej marki, firma ALSTOR - nieza
leżne badania pokazują, iż Fujitsu 
sprzedaje w Europie więcej skane
rów do dokumentów niż pozostali 
producenci razem. Użytkownicy 
biznesowi i instytucjonalni mogą 
dobrać odpowiednie rozwiązanie 
skanujące spełniające ich wymogi. 
Oferta Fujitsu obejmuje zarówno 
zaawansowane skanery biurowe, 
produkcyjne, departamentowe, jak 
i dedykowane grupom roboczym 
oraz sieciowe. Oprócz marki Fujit
su, na rynku liczą się także produk
ty Xerox i HP. Klienci mogą sięgać 
także po oferowane przez Vera-
comp skanery Avision, Canon, Ko
dak, Microtek i Mustek. Ciekawost
kę na rynku stanowią rozwiązania 

IntelliScan firmy BancTec oferowa
ne przez Skanserwis z Warszawy. 
W ofercie tej firmy znajdziemy także 
urządzenia z logo BANCTEC, 
BÓWE BELL HOWELL, CANON, 
FUJITSU, KODAK i PANASONIC. 

Zmiany na rynku 

Zmiany, jakie zachodzą na polskim 
rynku skanerów są odzwierciedle
niem tego, co dzieje się na rynku 
drukarek - urządzenia jednofunk-
cyjne, choć wciąż są częściej uży
wane w firmach i domach niż urzą
dzenia wielofunkcyjne, sukcesywnie 
tracą na popularności. 
Niektóre firmy całkowicie zrezygno
wały z produkcji prostych skanerów 
na rzecz rozwiązań zaawansowa
nych. Jan Koziarski, dyrektor ds. 
marketingu i rozwoju Euroimpex SA 
i zarazem przedstawiciel firmy Na-
shuatec w Polsce, potwierdza to. 
- Zrezygnowaliśmy z produkcji ska
nerów kilka lat temu, gdyż więk
szość naszych odbiorców prefero
wała wykorzystanie urządzeń wie
lofunkcyjnych. Oferujemy zatem 
jedynie skanery jako jedną z funkcji 
urządzeń wielofunkcyjnych. Są to 

skanery dokumentowe, archiwiza
cyjne. Umożliwiają skanowanie 
trójwymiarowych przedmiotów 
z szyby ekspozycyjnej, ale przede 
wszystkim służą do skanowania du
żych ilości dokumentów za pomocą 
automatycznych podajników. Naj
szybsze potrafią skanować do 130 
obrazów na minutę - wyjaśnia 
J. Koziarski. Podobną drogę wybrał 
Ricoh i Konica Minolta. 
Jak przyznaje Marcin Adamski, pro
dukt manager HP - obecnie zaled
wie 1 na 4 sprzedane skanery to 
urządzenia jednofunkcyjne, bez do
datkowej możliwości drukowania 
i faksowania. Tymczasem jesz
cze 4-5 lat temu proporcje były wy
równane. W najbliższych latach ten 
trend będzie się umacniać. Nie 
oznacza to jednak, że rynek skane
rów jednofunkcyjnych zniknie. Prze
ciwnie. Będzie się dalej rozwijać, ale 
głównie w segmencie urządzeń 
droższych (powyżej 1000 zł), dedy
kowanych profesjonalistom, np. za
wodowo zajmującym się projekto
waniem, czy archiwistom. 
Zmiana zachowań klientów na pol
skich rynku, zdaniem Marci
na Adamskiego, po części podykto-
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wana jest chęcią optymalizacji kosztów 
w firmach. Eksploatacja jednego urzą
dzenia wielofunkcyjnego ze skanerem, 
faksowaniem i drukowaniem generuje 
niższe koszty niż 3 urządzenia, z których 
każde oferuje tylko jedną usługę. Dru
gim czynnikiem, stwarzającym coraz 
większy popyt na urządzenia wielofunk
cyjne z funkcją skanowania, jest chęć 
ułatwienia sobie życia przez indywidual
nych klientów, którzy, zamiast udawać 
się do punktów skanowania, wolą doko
nać digitalizacji dowolnych materiałów 
u siebie w domu. Dotyczy to nie tylko do
kumentów tekstowych, ale też fotografii 
czy klisz. W pierwszym przypadku użyt
kownicy korzystają ze skanerów doku
mentowych, w drugim ze skanerów foto
graficznych. Dobry skaner dokumentalny 
lub fotograficzny, będący integralną czę
ścią urządzeń drukujących atramento
wych, można dostać już za 200-300 zł. 
Z tego typu oferty korzystają klienci indy
widualni oraz małe firmy. 
Obserwując zachowanie czołowych pro
ducentów (Xerox, Canon, Kodak, HP, 
Fujitsu) oraz dystrybutorów (Veracomp, 
Alstor, Euroimpex), którzy reprezentują 
niektóre marki na polskim rynku, nietrud
no się zgodzić z tą opinią. Zwłaszcza że 
w dobie postępującej cyfryzacji zapotrze
bowanie na bardzo specjalistyczne ska
nowanie jest coraz większe. 
Jan Koziarski podkreśla, że skanery są 
coraz istotniejszym narzędziem w biu
rach. W ostatnich kilkunastu miesiącach 
można zauważyć wyraźny trend wzrostu 
wykorzystania skanerów w urządzeniach 
wielofunkcyjnych. Użytkownicy, którzy 
poprzednio kupowali urządzenia z funk
cją skanera, nie wykorzystywali jej w peł
ni i nie przykładali do niej dużej wagi 
w swoich procesach biznesowych. 
W ostatnim czasie uległo to dynamicznej 
zmianie i stopień wykorzystania funkcji 
skanera jest znacznie wyższy, a użytkow
nicy mają już liczne zdefiniowane wyma
gania. 

Ciekawostkę stanowi własne oprogramo
wanie Euroimpeksu (Documasfer Easyof-
fice), które integruje skaner urządzenia 
wielofunkcyjnego z zewnętrznymi syste
mami obiegu dokumentów, archiwizacji, 
OCR czy też ERP. Jak wyjaśnia Jan Ko
ziarski, „najważniejszym modułem jest 
oprogramowanie samego urządzenia 
wielofunkcyjnego, które zastępuje stan
dardowy ekran LCD własnym interfejsem 
dostosowanym do potrzeb użytkownika. 
Tak znaczący wzrost znaczenia skanerów 

w biurach jest spowodowany zmianą 
sposobów komunikacji, jaka ostatnio na
stąpiła. Przy użyciu skanera w urządzeniu 
wielofunkcyjnym Nashuatec użytkownicy 
mogą zeskanować dokumenty nie tylko 
na swój komputer lub wysłać je z urzą
dzenia e-mailem, ale mogą także m.in. 
zeskanować materiały bezpośrednio 
do swojego konta Google Does lub 
do Gmaila". 

Zaawansowana 
technologia w cenie 

Coraz większe zastosowanie rozbudowa
nych rozwiązań potwierdza także Mariusz 
Princ, product manager z Veracomp. Jego 
zdaniem, firmy i instytucje coraz chętniej 
spoglądają w stronę rozwiązań do obiegu 
dokumentów, dlatego w 2010 roku po
stawili na rozbudowę portfolio urządzeń 
do skanowania o kolejne modele. - Obok 
skanerów renomowanych producentów, 
jak Canon czy Kodak, włączyliśmy do ofer
ty m.in. sieciowy skaner firmy Avision, któ
ry na tle konkurencyjnych konstrukcji tego 
typu wyróżnia się m.in. zintegrowanym 
flatbedem, czyli szybą do skanowania pła
skiego, zachowując przy tym bardzo ko
rzystną relację możliwości do ceny. 
W obecnym roku spodziewamy się dalszej 
ewolucji skanerów dokumentowych, 
w stronę coraz większej funkcjonalności. 
Co ciekawe - potencjał na rynku ska
nerów dokumentowych dostrzegli także 
producenci kojarzeni do tej pory ze 
skanerami płaskimi: zarówno home-of-
fice, jak i profesjonalnymi. Przykładem 
może być firma Microtek, która wpro
wadziła nowe modele właśnie w seg
mencie urządzeń do skanowania do
kumentów. Pewne zmiany obserwuje
my także w kontekście technologii 
stosowanych w urządzeniach skanują
cych. Część rozwiązań zarezerwowa
nych do tej pory tylko dla zaawansowa
nych urządzeń skanujących możemy 
już spotkać w grupie skanerów o mniej
szej wydajności i przeznaczonych dla 
grup roboczych. Jako przykład może po
służyć ultradźwiękowe wykrywanie po
dwójnych pobrań dokumentów czy za
stosowanie technologii LED jako źródło 
światła. LED-y eliminują konieczność 
oczekiwania na rozgrzanie lamp, umoż
liwiając niemal natychmiastową pracę 
i zapewniając jednocześnie stabilność 
reprodukcji kolorów oraz odwzorowania 
skanowanych dokumentów - dodaje 
Mariusz Princ. I 

MARCIN 
ADAMSKI 

produkt 
manager HP 

Polska 

Duży popyt, choć 
dynamika jest 

niższa, generują 
droższe skanery do 

zastosowań 
archiwizacyjnych. 

Dobrym 
przykładem jest 

dostępny za ok. 1800 zl skaner HP Scanjet Pro 3000, 
który oferuje skanowanie za jednym dotknięciem 

przycisku. Ultradźwiękowo wykrywa wciągnięcie dwóch 
arkuszy i umożliwia niezawodne skanowanie zarówno 

laminowanych kart, jak i różnorodnych dokumentów do 
formatu A4 włącznie. Skanuje dwustronne dokumenty 

z szybkością do 20 stron na minutę 
z wykorzystaniem automatycznego podajnika 

dokumentów na 50 arkuszy. Dużą popularnością w 
naszej ofercie cieszy się także skaner płaski HP Scanjet 
Enterprise 7500 Flatbed, opracowany z myślą o grupach 

roboczych. Urządzenie oferuje precyzyjną obsługę 
papieru, dużą szybkość skanowania, bezproblemową 

integrację oraz pakiet oprogramowania, za jednym 
kliknięciem skanuje dokumenty do portalu Sharepoint. 

KAMIL REJENT, 
kierownik ds. 

produktów 
biurowych 

w Konica 
Minolta 

Business 
Solutions Polska 

Konica Minolta 
nie produkuje 

skanerów, które 
są sprzedawane 
oddzielnie. Są one integralną częścią wielu naszych 

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zarówno tych 
monochromatycznych, jak i kolorowych. W tańszych 

urządzeniach stosowane są prostsze rozwiązania, 
w tych z wyższego segmentu - bardziej 

zaawansowane. Klienci wolą jednak kupować droższe 
urządzenia wielofunkcyjne z funkcją skanowania, gdyż 

znacznie ułatwia to pracę biurową. Pracują one 
w sieci, a zeskanowane dokumenty można łatwo 
przesyłać i archiwizować. Skanery zastosowane 

w bizhubach mogą pracować z prędkością 
do 78 str./min, dzięki czemu przetwarzanie 
dokumentów odbywa się szybko i sprawnie. 
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