Scan Translation Service
บริการแปลเอกสารผ่ านคลาวด์ บนเครื่องมั ลติ ฟังก์ ชั่ นที่ ให้ คุ ณเข้ าใจเนื้ อหาสำ �คั ญของเอกสารต่างประเทศ
ได้ อย่ างรวดเร็วพร้อมทั้ งการใช้ งานที่ ง่ายเสมื อนถ่ายเอกสาร

Scan Translation Service
ช่่วยคุุณก้้าวพ้้นอุุปสรรคทางด้้านภาษา
Scan Translation Service ของเราเป็็ นที่่�นิิ ยมใช้้ ในระดัับโลก สามารถแปลภาษาต่่างๆ ได้้ทั้้�งเอกสารกระดาษและเอกสาร

อิิเล็็กทรอนิิ กส์์ ผ่่านเครื่่�องมััลติิฟังก์์ชั่่�นหรืือบนเว็็บไซด์์คลาวด์์ของบริิษััท ฟููจิฟิ
ิ ล์์ม บิิสซิิ เนส อิินโนเวชั่่�น ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกใน

การติิดต่่อสื่่�อสารให้้กัับบริิษััท และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

แปลเอกสารได้้ง่า่ ยเสมืือนการถ่่ายเอกสาร

เอกสารภาษาต่่างประเทศ

รองรัับไฟล์์ PDF
และ MS-Office

ใช้้เวลา 1 นาทีีต่่อการ
แปล 1 หน้้า

Scan Translation Service

หมายเหตุุ: เวลาที่่�ใช้้ ขึ้�น
้ อยู่่กั
� บ
ั เนื้้�อหาและการเชื่่� อมต่่อ
ทางระบบเครืือข่่าย

เครื่่�องมััลติิฟัง
ก์์ชั่่�น

เว็็บบราวเซอร์์/
DocuWorks Desk

เอกสารที่่�แปลแล้้ว

ฉัันต้้องการแปลเอกสาร
กระดาษ

ฉัันต้้องการแปลเอกสาร
อิิเล็็กทรอนิิ กส์์

เพีียงแค่่สแกนเอกสารผ่่านเครื่่�องมััลติิฟังก์์ชั่่�น ก็็

ภายหลัังอััพโหลดไฟล์์เอกสารบนเว็็บบราวเซอร์์หรืือ

สามารถแปลเนื้้�อหาเป็็ นภาษาญี่่�ปุ่่� นได้้ โดยไม่่

DocuWorks Desk เอกสารจะได้้รับ
ั การแปลออกมา

เปลี่่�ยนโครงสร้้างเดิิมของเอกสาร คุุณสามารถรัับ

ในรููปแบบเดีียวกัันกัับไฟล์์ต้้นฉบัับ คุุณสามารถ

ผลงานที่่�แปลเสร็็จแล้้วได้้จากเครื่่�องมััลติิฟังก์์ชั่่�น

ดาวน์์ โหลดผลการแปลได้้จาก URL ที่่� ได้้รับ
ั ผ่่าน

หรืือจากเว็็บบราวเซอร์์

ทางอีีเมล

คุุณมีีวิธี
ิ ติ
ี ิดต่่อสื่่�อสารแบบง่่ายๆ กัับ
พัันธมิิตรในต่่างประเทศได้้อย่่างไร

หากมีีเอกสารปริิมาณมาก ควรทำำ�อย่่างไร?
การอ่่านพร้้อมแปลเอกสารต่่างประเทศเป็็ นเรื่่�องยากลำำ�บาก ต้้อง

Scan Translation Service สามารถแปลเอกสารการประชุุ มได้้

ภาระกิิจอื่่�นๆ รออยู่่อีีก
� มากมาย

อย่่างรวดเร็็ว

ใช้้ เวลานานในการจัับประเด็็นสำำ�คััญของเนื้้�อหา ในขณะที่่�ยัง
ั มีี

หลายภาษา ทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมอภิิปรายแลกเปลี่่ย
� นข้้อมููลร่่วมกัันได้้

การแปลอย่่างรวดเร็็วช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน

สร้้างเอกสารหลายภาษาได้้อย่่างง่่ายดาย

Scan Translation Service สามารถแปลเอกสารได้้อย่่างรวดเร็็ว

Scan Translation Service รองรัับการใช้้ งานได้้ถึึง 8 ภาษา

คุุณสามารถไปทำำ�งานอื่่�นที่่�สำำ�คััญกว่่าได้้มากขึ้้�น

การประชุุ ม ทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ในภาษาของตนเอง

ผ่่านเครื่่�องมััลติิฟังก์์ชั่่�นหรือ
ื PC จึึงช่่วยลดเวลาในการแปล ทำำ�ให้้

สามารถแปลเอกสารภาษาต่่างๆ ได้้ โดยง่่าย รวมทั้้�งเอกสารที่่�ใช้้ ใน
รวมทั้้�งตััดสิินใจได้้อย่่างราบรื่่�น

คุุณสมบััติิ โดยรวม
รัักษาโครงสร้้างเดิิมของเอกสารไว้้ ทำำ�ให้้มองเห็็นได้้ง่า่ ย

สามารถเลืือกผลการแปลได้้ 3 ประเภท

เอกสารต้้นฉบัับ
(ภาษาอัังกฤษ)

แปลโดยแทนที่่�ข้อ
้ ความ แสดงผลคำำ�แปลบน
บนต้้นฉบัับเดิิม
ต้้นฉบัับ (Ruby)

แปลคำำ�ศััพท์์

คุุณสามารถเลืือกผลการแปลได้้ 3 ประเภท เพื่่� อช่่วยติิดต่่อสื่่� อสารแลก
เปลี่่ย
� นข้้อมููลได้้ตรงกัันในกลุ่่�มผู้้�ที่่�มาจากประเทศอื่่�นๆ
แปลโดยแทนที่่�ข้อ
้ ความบนต้้นฉบัับเดิิม
Scan Translation Service ช่่วยแปลเอกสารเป็็ นภาษาต่่างๆ โดยยัังคง

รัักษาตััวเลข รููปภาพและโครงสร้้างเดิิมของเอกสารต้้นฉบัับเดิิมไว้้ ทำำ�ให้้

มองเห็็นและเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ง่่าย ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อ
สื่่� อสารระหว่่างภาษาที่่�แตกต่่างกััน ความสำำ�เร็็จในครั้้�งนี้้�เป็็ นผลมาจาก
เทคโนโลยีีการประมวลภาพระดัับสููงของ

เกาหลี

คำำ�แปลจะปรากฏขึ้้�นเป็็ นตััวอัักษรขนาดเล็็กอยู่่เ� หนืือข้้อความต้้นฉบัับ

แปลคำำ�ศััพท์์

คำำ�แปลจะปรากฏขึ้้�นเป็็ นตััวอัักษรขนาดเล็็กอยู่่เ� หนืือข้้อความเดิิม

ใช้้งานได้้ง่า่ ยร่่วมกัับ DocuWorks และ
Working Folder

รองรัับการใช้้งาน 8 ภาษา

จีน

แสดงผลคำำ�แปลบนต้้นฉบัับ (Ruby)

หมายเหตุุ: กรณีีแปลคำำ�ศััพท์์ สามารถทำำ�ได้้เฉพาะภาษาญี่่�ปุ่่�นและภาษาอัังกฤษเท่่านั้้�น

บริิษััท ฟููจิิฟิล์์ม บิิสซิิ เนส อิินโนเวชั่่�น

เวียดนาม

่ น
ญีป
ุ่

(ตัวเต็ม/ตัวย่อ)

คำำ�แปลจะเข้้าไปแทนที่่�เนื้้�อหาบนข้้อความเดิิม

อินโดนี เซี ย
อังกฤษ

ไทย

มาเลย์

นอกจากภาษาหลัักอย่่างภาษาญี่่�ปุ่่�น อัังกฤษ และไทยแล้้ว ยัังรองรัับภาษา
จีีน เกาหลีี เวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย และภาษามาเลย์์ ได้้อีีกด้ว้ ย สำำ�หรัับการ

แปลภาษาญี่่�ปุ่่�นและภาษาอัังกฤษนั้้�นมีีพจนานุุกรมเฉพาะทางรองรัับ รวม
ทั้้�งคุุณยัังสามารถลงทะเบีียนพจนานุุกรมสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ เพื่่� อเพิ่่�มความถููก
ต้้องในการแปลได้้มากขึ้้�น

หมายเหตุุ: มีีข้้อจำำ�กััดในการแปลจากภาษาไทยเป็็ นภาษาญี่่�ปุ่่�นหรือ
ื ภาษาอัังกฤษ
หมายเหตุุ: บ
 ริิการนี้้� ใช้้ วิธี
ิ แ
ี ปลด้้วยเครื่่�องจัักร ทำำ�ให้้ความถููกต้้องในการแปลมีีข้้อจำำ�กััด คุุณสามารถปรัับปรุุง
ความถููกต้้องของการแปลภาษาญี่่�ปุ่่�นและภาษาอัังกฤษได้้ด้ว้ ยการลงทะเบีียนคำำ�ศััพท์์ (สร้้าง
พจนานุุกรมสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ ) เพิ่่�มเติิม

สามารถแปลเอกสารได้้ โดยง่่ายเพีียงลากและปล่่อยวางจาก DocuWorks
Desk *1

นอกจากนี้้�ยัง
ั สามารถแปลเอกสารใน Working Folder*2 ของบริิการคลา

วด์์ ได้้ โดยตรง เพื่่� อเก็็บบัันทึึกและใช้้ งานร่่วมกัันในได้้

*1 จำำ�เป็็ นต้้องติิดตั้้ง� DocuWorks และ DocuWorks Extended Folder for Scan Translation Service
*2 จำำ�เป็็ นต้้องทำำ�สััญญา Working Folder เพิ่่�มเติิม

Specifications / Operating Environment
Original Text / Translation Target Languages
Japanese English
Translated Language

Japanese

Yes

English

Yes

Thai

Yes*1

Chinese
Yes*1
(Simplified)
Chinese
Yes*1
(Traditional)
Korean

Chinese Chinese
Korean
(Simplified) (Traditional)

Thai

Yes*1

Yes*1

Yes*1*3 Yes*1*3 Yes*1*3

Yes*1*2*3 Yes*1

Yes*1

Yes*1

Yes*1*3 Yes*1*3 Yes*1*3

Yes*1

Yes*1

Yes*1

Yes*1*3 Yes*1*3 Yes*1*3

Yes* * *

Web Browser

Internet Explorer 11*2
Google ChromeTM

Yes*1

Yes*1*2*3

Required software

Adobe® Acrobat® Reader® DC*3
DocuWorks Viewer Light 9.1 or later

1 2 3

Yes*1

Yes*1

Yes*1*2*3

Yes*1

Yes*1*2*3

Indonesian Yes*1

Yes*1

Yes*1*2*3

Malay

Yes*

Yes*1*2*3

Yes*

Supported Operating System

Description
Windows 11 (64bit)*1
Windows 10 (32bit / 64bit)*1
Windows 10 Pro (32bit / 64bit)*1
Windows 10 Enterprise (32bit / 64bit)*1
Windows 8.1 (32bit / 64bit)*1
Windows 8.1 Pro (32bit / 64bit)*1
Windows 8.1 Enterprise (32bit / 64bit)*1

Yes*

1

Vietnamese Yes*1

1

Vietnamese Indonesian Malay

Yes*1*2*3 Yes*1

Yes*1

Operating Environment of Scan Translation Service
Item

Original Document Language

1

*1 Specialized dictionary, user dictionary and word translation cannot be used.
*2 It is not possible to translate from a multi-function printer. Translations of PDFs from a
computer are less accurate if text cannot be copied on-screen.
*3 It is not possible to translate DocuWorks documents on a PC.

Operating Environment of DocuWorks Extended Folder for
Scan Translation Service
Item
Required
software

Specifications
Item

*1: The touch operation on Windows 8.1, 10, 11 are not guaranteed.
*2: Windows 11 is not supported.
*3: Required to browse the translated results.

Description
DocuWorks 9.1 or DocuWorks 9 or DocuWorks 8
DocuWorks Extended Folder for Scan Translation Service

Description

Number of Users
Number of Groups
Number of User Dictionaries
Number of Words per User
Dictionary
Authentication Management
Authentication Method
Translation Results
Retention Period*1
Number of Pages in
Original Document (Paper)

10-500 users (Depending on the contract of users)
Same as the number of users (Maximum)
100 dictionaries
20000 words per dictionary
User registration by administrator
User authentication by password
1-14 days
(can be specified by administrator. The default setting is 5 days.)
100 pages (Maximum)

PDF Ver.1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 (Extension: “.pdf” )
DocuWorks Ver.7.0 or later (Extension: “.xdw” , Unicode Text)
Word 2007 or later (Extension: “.docx” “.docm” )
PowerPoint 2007 or later (Extension: “.pptx” “.pptm” )
Size
100 MB (Maximum)
Paper Size
Business card size-A3
The following documents cannot be translated.
Restrictions Documents with security settings and pages with JPEG2000
images (Other pages are translated)
Format

Original
Document
(Digital)

*1 Translation results that exceed the retention period for translation results are automatically deleted.

For the latest information about Operating Environment and Supported Models, please visit our company's official site.

fujifilm.com/fbth

บริษัท ฟูจฟิ
ิ ล์ม บิสซิเนส อินโนเวชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

123 อาคารซั นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรงั สิต จอมพล จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000
แฟกซ์ : 02-617-6748-9
Call Center: 02-660-8400
123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

• The product specifications, appearance and other details in this brochure are
subject to change without notice for improvements.
• FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of
FUJIFILM Corporation.
• DocuWorks and Working Folder are registered trademarks or trademarks of
FUJIFILM Business Innovation Corp.
• Microsoft, Windows, Excel, PowerPoint, and Internet Explorer are either
registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United
States and/or other countries.
• Other company names or product names are registered trademarks or
trademarks of each company.

For Your Safety

Before using the product, read the Instruction Manual carefully for
proper use. Use the product with the power source and voltage
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic
shock may result in the case of a failure or short circuit.
The information is as of December, 2021.
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