IRIScan Pro 5 File
™

Zautomatyzuj swój proces skanowania i z łatwością klasyfikuj pliki!
IRIScan™ Pro 5 File to wielofunkcyjny skaner do skanowania dwustronnego w kolorze, wyposażony w funkcję Ultrasonic. Dzięki niezwykłemu pakietowi oprogramowania, który zapewnia korzystny stosunek jakości do ceny, to wydajne urządzenie
umożliwia małym firmom i niezależnym pracownikom zwiększenie produktywności:
-- Zeskanuj dowolny dokument – umowy, faktury, paragony, rachunki, wizytówki czy nawet karty
plastikowe (identyfikatory, karty kredytowe itp.) można zeskanować bardzo szybko (23 str./min).
-- Zamień dowolny dokument papierowy, PDF lub zdjęcie na dokument cyfrowy, który można
edytować, indeksować i udostępniać – dzięki dołączonemu oprogramowaniu do OCR Readiris™
Corporate.
-- Skanuj, rozpoznawaj i organizuj wizytówki – dzięki oprogramowaniu Cardiris™ Corporate użytkownicy mogą przechowywać swoje bieżące kontakty elektroniczne w ulubionym menedżerze kontaktów (Outlook®, Act!® itp.) lub w chmurze (Google™ Contacts, Salesforce™, Microsoft®
CRM).
-- Z łatwością klasyfikuj partie dokumentów i zmieniaj ich nazwy! IRISmart™ File umożliwia błyskawiczną zmianę nazw wszystkich dokumentów (papierowych i cyfrowych) lub wybór wstępnie
zdefiniowanego nazewnictwa automatycznego. Następnie pliki zostają posortowane w konkretnych folderach, stosownie do potrzeb, oraz automatycznie przekonwertowane do skompresowanego formatu PDF zapewniającego możliwość przeszukiwania całej zawartości!

Najważniejsze funkcje
• Automatycznie skanuj i przesyłaj dokumenty do usług w chmurze (MS SharePoint®, Therefore™,
Dropbox, Box, One drive®, Google Drive™ i FTP), z łatwością aktualizuj swoje wizytówki (10 sztuk
w partii) w programach MS Outlook, Microsoft CRM i Salesforce.com, skanuj paragony do plików w formatach PDF, MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP i wielu innych, skanuj karty identyfikacyjne, karty kredytowe, wytłaczane karty plastikowe do formatów jpg lub bmp i zapisuj je na
swoim serwerze FTP
• Funkcja Button manager do szybkich zadań: wystarczy wcisnąć przycisk, aby zamienić pliki na
dowolny format
• Skanuj dokumenty o długości nawet 3 metrów, takie jak paragony czy plany techniczne
• Czujnik Ultrasonic: unikaj blokad papieru lub podwójnego zabierania dokumentów
• Zasilanie AC i zgodność z USB 3.0
• Dołączony rozszerzony pakiet oprogramowania:
-- Readiris Corporate: Skanuj dokumenty do plików w formatach Word, Excel®, PDF lub plików do
słuchania w formacie .wav!
-- Cardiris Corporate: Rozpoznawaj wizytówki za pomocą oprogramowania OCR i zarządzaj kontaktami
-- IRIScompressor Pro: Twórz nawet 20-krotnie mniejsze pliki PDF z dowolnego zdjęcia lub pliku
PDF
-- Button manager: Skonfiguruj nawet 9 różnych automatycznych przepływów dokumentów
-- IRISmart File: Łatwe w użyciu rozwiązanie półautomatyczne do klasyfikacji dokumentów, idealne
dla sektora MŚP:
* Oszczędzaj czas i szybko sortuj obszerne partie dokumentów (umowy, pisma...)
* Z łatwością klasyfikuj pliki dokumentów w odpowiednich folderach, lokalnie lub w
chmurze
* Rozpoznawaj tekst przez OCR w celu szybkiego pozyskiwania treści i efektywnego nadawania nazw dokumentom lub folderom
* Przechowuj dokumenty we wstępnie zdefiniowanych folderach dzięki funkcji automatycznego tworzenia drzew folderów
* Eksportuj dokumenty do oprogramowania MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google
Drive lub OneDrive
* Imponująca zdolność do równoczesnego przetwarzania wielu partii dokumentów
* Kompatybilność z dowolnym skanerem TWAIN lub urządzeniem wielofunkcyjnym
* Oprogramowanie typu „wszystko w jednym” gotowe do użycia bez konieczności odbywania szkoleń/wykonywania procesów adaptacyjnych * IRISmart File oferuje 2 moduły:
1. Zmiana nazwy na bieżąco (ręczne nadawanie nazw plikom i folderom)
2. Automatyczne segregowanie dokumentów (wstępnie zdefiniowane nazewnictwo i
struktura folderów)

Specyfikacja
Nazwa produktu

IRIScan™ Pro 5 File

SKU

459037

Kod EAN

5420079900738

Kod UPC-A

765010741854

Kod celny

847190

Informacje na temat opakowania
Wymiary opakowania (wys. x
dł. x szer.)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm

Masa opakowania

około 2,5 kg

Wersje językowe na opakowaniu angielski, arabski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki,
portugalski, rosyjski, włoski
Zawartość opakowania

skaner• kabel USB • pakiet oprogramowania • zasilacz •

Specyfikacja skanera
Podawanie dokumentów
Technologia skanowania
Rozmiar dokumentów

20-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Kontaktowy czujnik obrazu (CIS)
Maks.: 21,6 x 35,6 cm
Min. : 5 x 5 cm
Szybkość skanowania
• 23 str./min, 46 biało-czarnych zdjęć/ min. (200 dpi/ A4)
• 17 str./min, 34 kolorowe zdjęcia/ min. (300 dpi/ A4)
Grubość papieru:
27~ 413 g/m²
Tryb długiej strony:
3 metry
Czujnik:
Technologia Ultrasonic zapobiegająca podwójnemu zabieraniu
dokumentów i blokowaniu się papieru
Rozdzielczość optyczna
600 dpi
Rozdzielczość plików wyjściowych 75, 100, 150, 200, 300, 400 i 600 dpi
Poziom wyjściowy
czerń i biel, skala szarości, kolor 24-bitowy
Interfejs / sterowniki
USB 2.0 / TWAIN / WIA
Zasilanie
• Wejście: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Wyjście: 24 V; 1,5 A
Pobór mocy
Działanie: <24 W Tryb gotowości do pracy: <7,5 W Tryb
uśpienia: <2,5 W
Po wyłączeniu: < 0,32 W
Czynniki środowiskowe:
• Temperatura pracy: 10–35°C
• Wilgotność środowiska pracy: 10–85%
Formaty wyjściowe
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF,
TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Wymiary (wys. x dł. x szer.)
Masa
Zalecany dzienny wolumen
skanowania

10,4 x 29,9 x 7,4 cm
1,5 kg
1000 stron

Minimalne wymagania
Pakiet oprogramowania dla systemu
Windows®
-----

Procesor: Intel® Core 2 Duo lub mocniejszy
Pamięć RAM: 2 GB
Pojemność twardego dysku: 1,5 GB
USB: port USB 2.0 (z możliwością obsługi
USB 1.1)
-- System operacyjny Windows® Windows®
7, 8,10
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Oprogramowanie oraz instrukcje nie są dołączane do zestawu
i należy je pobrać ze strony:
www.irislink.com/start
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