Wacom STU-500 Sign & Save tablet
DE WACOM STU-500 SIGN & SAVE SIGNATURE TABLET maakt het mogelijk om digitale handtekeningen
vast te leggen, de handtekeningen authentiek te verklaren en tekst op te slaan. Nooit meer printen,
ondertekenen, scannen, archiveren, transporteren en stapels papier doorzoeken. Bespaar meteen tijd
en geld!
Functies Wacom STU-500:
• De signature software sign|pro PDF
is makkelijk in gebruiken
• Creëer beveiligde PDF-bestanden
vanuit elke toepassing
(virtuele PDF-printer)
• Leg handtekeningen elektronisch vast
en voeg ze samen met het PDFdocument
• Leg afbeeldingen van handtekeningen en biometrische data vast
(druk en snelheid)
• Ondertekende PDF-documenten
worden beschermd door een digitaal
certificaat
• Geen wijzigingen in het document
mogelijk na ondertekening
• Het digitaal ondertekenen voelt heel
natuurlijk aan, alsof u uw handtekening op papier zet
• Ondertekend PDF-document is 100%
compatibel met Adobe Acrobat
• Meerdere handtekeningen in één
document mogelijk

Systeemvereisten STU-500:
• Vrije USB poort
• Operating System:
Windows XP SP3 (32/64 bit)
Windows Vista SP2 (32/64 bit)
Windows 7 SP1+ (32/64 bit)

LAAT UW DOCUMENTEN VOORTAAN DIGITAAL ONDERTEKENEN
AAN DE BALIE!

Sign & Save is een stevige high-end signature tablet speciaal ontworpen voor
dagelijks gebruik aan openbare loketten. Zeer compact maar groot genoeg voor
uw bedrijfslogo. De tablet maakt gebruik van Wacom sign|pro PDF software
en is ontwikkeld voor het vastleggen van handtekeningen.
Dankzij de Wacom STU-500 worden transacties en werkprocessen veel efficiënter.
De sensor in het scherm legt biometrische informatie van de handtekening vast, zoals
datacoördinaten en druksignalen. Het individuele drukprofiel, schrijfritme en -snelheid
bouwen een uniek biometrisch handtekeningprofiel, dat vervalsing op de Wacom
STU-500 Sign & Save bijna onmogelijk maakt.
Specificaties:
• Tablet: donkergrijs - 160 x 182,5 x 24,6 mm (BxDxH) - 0,4 kg
• Display: TFT LCD monochroom, 102 x 76 mm, resolutie 640x480 pixels
•Overdrachtsnelheid: 200 pps
• Geïntegreerd opbergvak voor pen en penhouder
• Inclusief software Wacom sign|pro PDF
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