
IRIScan™ Pro 5

تحلَّ بالذكاء! وقم بأتمتة مستنداتك الممسوحة ضوئًيا!

ة  ز المم�ي امج  ال�ب حزمة  بفضل  صوتية  فوق  ة  ز بم�ي الوظائف  متعدد  مزدوج  ملون  ي 
ضو�ئ ماسح  هو   IRIScan™ Pro 5

نتاجية،  ز لتعزيز الإ ة والعمال المستقل�ي كات الصغ�ي ة لل�ش ز ي مقابل المال، يوفر أداة مم�ي
ي توفر القيمة �ز

الخاصة به ال�ت
ي مهام إداراتهم.

ز �ز مما يتيح لهم حفظ الوقت الثم�ي

مسح أي نوع من المستندات - يمكن مسح عقود وفوات�ي وإيصالت وكشوف حساب وبطاقات عمل وأيًضا البطاقات 
ي 

ة للغاية )23 صورة �ز ز وبطاقات الئتمان بنقرة واحدة وب�عة كب�ي البالستيكية مثل بطاقات الهوية وبطاقات التأم�ي
الدقيقة(.

ي أو ملف PDF أو صورة إىل ملفات رقمية يمكن تحريرها وفهرستها ومشاركتها - بفضل برنامج 
تحويل أي مستند ور�ت

Readiris™ Corporate OCR المضمن، يمكن تحويل المستندات الممسوحة ضوئًيا وتحريرها وضغطها ضغًطا فائًقا 
 Cloud )SharePoint®، Google Drive™، Evernote®، Box، Skydrive™، إىل  ة  مبا�ش وإرسالها   )™iHQC )بفضل 

Dropbox(. الستغناء عن الورق هو جوهر الئمر!

ز  المستخدم�ي يتمكن   ،  Cardiris™ Corporate بفضل - عليها وإدارتها  والتعرف  بهم  الخاصة  العمل  بطاقات  مسح 
ي مدير التصال 

ونية محدثة �ز لك�ت من التخلص من بطاقات العمل الورقية المزعجة والحفاظ عىل جهات اتصالهم الإ
ما  أو   ™Salesforce أو   ™Google اتصال  )جهات   Cloud ي

�ز أو  شابه(  ما  أو   ®!Act أو   ®Outlook( لديهم  المفضل 
ي الدقيقة!

ي المرة الواحدة وما يصل إىل 40 بطاقة عمل �ز
شابه(. حزمة من 10 بطاقات عمل �ز

ات الرئيسية  ز الم�ي

Cloud )MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, One أتمتة المستندات الممسوحة ضوئًيا إىل خدمات •
 Microsoft و MS Outlook تحديث ما يصل إىل 40 بطاقة عمل/الدقيقة إىل ,)FTP و ™Google Drive و ,®drive
CRM و Salesforce.com, مسح البطاقات بتنسيق PDF, و MS Word, و MS Excel, و Tiff وJPG, و BMP والمزيد 
من تنسيقات الإخراج, مسح بطاقات الهوية وبطاقات الئتمان والبطاقات البالستيكية ذات الكتابات البارزة بتنسيق 

jpg أو BMP إىل ملقم FTP الخاص بك
Button manager ذكي للمهام: اضغط ببساطة عىل الزر لتحويل الملفات إىل أي تنسيق أو 

ي أيًضا!
تحويلها إىل تنسيق صو�ت

يصالت أو الخطط الفنية بفضل   ي يصل طولها إىل 118 بوصة )3م( مثل الإ
• مسح المستندات ال�ت

"وضع الصفحات الطويلة"
: انحشار الئوراق أو الحصول عىل صور مزدوجة من مستنداتك: لن يحدث ذلك ي

• مستشعر فوق صو�ت
عىل الإطالق بعد الآن!

USB 3.0 دد، ويتوافق مع • يستمد الطاقة من مصدر تيار م�ت
• تحويل مستنداتك إىل ملفات صوتية بتنسيق .wav ويمكنك الستماع إليها أثناء السفر..

• مجموعة برامج موسعة مضمنة:
Readiris Corporate امسح مستنداتك ضوئًيا واحصل عليها بتنسيق Word أو Excel® أو PDF أو .wav لالستماع 

إليها!
- Cardiris Corporate: تعرّف عىل بطاقات العمل الخاصة بك،- قم بإدارة جهات التصال

PDF أصغر 20 مرة من أي صورة أو ملف PDF احصل عىل صور بتنسيق :IRIScompressor Pro -
- Button manager: قم بتهيئة ما يصل إىل 9 عمليات س�ي عمل تلقائية مختلفة

الدليل المرجعي ال�يع
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قودنصلا تامولعم

)قمع x لوط x عافترا( قودنصلا مجح x 37,7 x 17,5 17,2 سم  )x 14,56 x 6.70 6,69 بوصة(

قودنصلا نزو حواىلي 2.5 كيلو جرام )4,40 رطل(

ي الصندوق
اللغات المضمنة �ز سبانية تغالية، الروسية، الإ يطالية، ال�ب ية، الفرنسية، الئلمانية، الإ ز نجل�ي العربية، الهولندية، الإ

محتويات الصندوق ي • كابل USB • مجموعة برامج • مصدر إمداد الطاقة•
ماسح ضو�ئ

ي
مواصفات الماسح الضو�ئ

تغذية المستندات ADF سعة 20 صفحة

ي
تقنية المسح الضو�ئ )CIS( مستشعر صور جهات التصال

حجم المستند الحد الئقىص: x 21,6 35,6 سم  )x 8,5 14 بوصة(

: 5 × 5 سم )2 × 2 بوصة( الحد الئد�ز

ي
�عة المسح الضو�ئ ي الدقيقة باللون الئسود/الئبيض @200 نقطة لكل بوصة / 

ي الدقيقة/ 46 بوصة �ز
• 23 ورقة �ز

A4 حجم

A4 ي الدقيقة، ملونة، @ 300 نقطة لكل بوصة/ حجم
ي الدقيقة/ 34 بوصة �ز

• 17 ورقة �ز

سمك الورقة:  27~ 413 جرام/م² )7~110 رطل(

وضع الصفحات الطويلة: 3 م )118 بوصة(

مستشعر: تقنية فوق صوتية لنحشار الورق أو الحصول عىل صور مزدوجة

الدقة البرصية 600 نقطة لكل بوصة

الدقة الناتجة  75 و100 و150 و200 و300 و400 و600 نقطة لكل بوصة

مستوى الإخراج أبيض وأسود، تدرج رمادي، ألوان 24 بت

واجهة/برامج تشغيل TWAIN / WIA / 2.0 USB

مصدر طاقة دد، 60/50 هرتز • إدخال:  100-240 فولت تيار م�ت

• الناتج: 24 فولت; 1,5 أمب�ي

استهالك الطاقة التشغيل: >24 وات      مستعد: >7.5 وات   السكون:>2.5 وات 

إيقاف التشغيل: >0.32وات

العوامل البيئية • حرارة التشغيل : 10 ح�ت 35° م )50 ح�ت 95° ف(

• رطوبة التشغيل : من 10 إىل %85

تنسيقات الناتج  BMP، PNG، GIF، JPEG، Single-Page PDF، Multi-Page PDF، Multi-TIFF، TIFF، RTF،

TXT، OCR، XPS، DOC، XLS، PPT، DOCS، XLSX، PPTX، HTML

الئبعاد )ارتفاع x طول x أبعاد( x 29,9 x 10,4 7,4 سم  )x 11,6 x 4 2,9 بوصة(

الوزن 1,5 كجم)2,20 رطل(

ي اليومي الموىص به
حجم المسح الضو�ئ 1000 صفحة

الحد الئد�ز من المتطلبات

ب�لا ةعومجم ®Windows ماظنل جما

- وحدة المعالجة المركزية: Intel® Core 2 Duo أو 
أحدث 

- ذاكرة Ram: 2 جيجا بايت
- مساحة القرص الصلب:  1.5 جيجا بايت
  )USB 1.1 تدعم( USB2.0 منفذ :USB -

  ®Windows®: Windows نظام التشغيل   
8,10 ,7   

ب�لا ةعومجم ®Mac OS ماظنل جما

®Intel جلاعمب دوزم ®Mac رتويبمك زاهج -
- Mac OS® X إلا ثدحأ وأ 10.9 رادص
ئ�اوشع لوصو ةركاذ -

ي تياب اجيج 5 
ز�دأ دحب تياب اجيج 1  - صرقلا ىلع ةيلاخ ةحاسم 

.بلصلا

امج وأدلة المستخدم غ�ي مضمنة  ال�ب
يل من خالل  ز ي الصندوق ومتاحة للت�ز

�ز
 : ي

و�ز لك�ت  الموقع الإ
www.irislink.com/start 
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