IRIScan Pro 5 File
™

Taramalarınızı otomatikleştirin, dosyalarınızı kolayca sınıflandırın!
IRIScan™ Pro 5 File, ultrasonik özellikli çok işlevli çift yönlü renkli tarayıcıdır. Verilen paraya karşılık edinilen inanılmaz değer sayesinde bu yazılım seti, üretkenliklerini artırmaları için küçük şirketlere ve bağımsız çalışanlara güçlü bir araç sunmaktadır:
-- Her tür belgeyi tarayın - Sözleşmeler, faturalar, fişler, makbuzlar, kartvizitler ve hatta plastik kartlar bile (kimlik belgeleri, kredi kartları vb.) tek bir tıklamayla çok yüksek bir hızda (23
ppm) taranabilir.
-- Herhangi bir kağıt belgeyi, PDF veya görüntü dosyasını, Readiris™ Corporate OCR yazılımı
sayesinde, düzenlenebilir, dizinlenebilir ve paylaşılabilir dijital dosyalara dönüştürün.
-- Kartvizitleri tarayın, tanıtın ve yönetin - Cardiris™ Corporate sayesinde kullanıcılar, tercih ettikleri Kişi Yöneticisinde (Outlook®, Act!® vb.) veya Bulutta (Google™ Contacts, Salesforce™,
Microsoft® CRM) elektronik kişilerini güncel tutar.
-- Belgeleri toplu halde kolayca sınıflandırın ve yeniden adlandırın! IRISmart™ File tüm belgelerinizi (kağıt ve dijital) anında yeniden adlandırmanıza veya önceden tanımlanmış bir otomatik adlandırma seçimine olanak sağlar. Bu dosyalar daha sonra kendi ihtiyaçlarınıza göre
belirli klasörler halinde sıralanır ve tamamen aranabilir otomatik sıkıştırılmış PDF biçimine
dönüştürülür!

Başlıca Özellikler
• Taramaları Bulut Hizmetlerine kaydedecek şekilde otomatikleştirin (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, OneDrive®, Google Drive™ ve FTP), kartvizitlerinizi MS Outlook,
Microsoft® CRM ve Salesforce.com üzerinde kolayca güncelleyin (bir kerede 10 kartvizit),
makbuzları PDF, MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP ve daha birçok biçimde tarayın, kimlik
belgeleri, kredi kartları, kabartma yazılı plastik kartları, jpg veya BMP olarak FTP Sunucunuza
aktarılacak şekilde tarayın
• Smart task Button manager (Akıllı görev Düğme yöneticisi): dosyaları herhangi bir biçime
dönüştürmek için bir düğmeye basmanız yeterli
• Makbuzlar veya teknik planlar gibi 3 m (118 inç) uzunluğa varan belgeleri tarayın
• Ultrasonik sensör: belgelerinizde kağıt sıkışması veya çift kapma durumlarının önüne geçin
• AC beslemeli ve USB 3.0 uyumlu
• Genişletilmiş yazılım paketi dahil:
-- Readiris Corporate: Dokümanlarınızı Word, Excel®, PDF olarak veya dinlemek için .wav dosyaları olarak tarayın!
-- Cardiris Corporate: Kartvizitlerinizi tanıtın - Kişilerinizi yönetin
-- IRIScompressor Pro: Herhangi bir görsel veya PDF dosyasından 20 kat daha küçük PDF dosyaları oluşturun
-- Button manager (Düğme yöneticisi): 9 farklı otomatik iş akışına kadar yapılandırma olanağı
-- IRISmart File: KOBİ'ler için mükemmel kullanımı kolay, yarı otomatik dosya sınıflandırma
çözümü:
* Çoklu belgeleri toplu olarak hızlı bir şekilde sıralayın (sözleşmeler, mektuplar, ...) ve
Zamandan tasarruf edin
* Kolayca belgelerinizi yerel olarak veya Bulutta doğru klasöre, toplu olarak sınıflandırın
* Hızlı içerik yakalama ve verimli dosya/klasör adlandırma için anında OCR
* Otomatik klasör ağacı oluşturma sayesinde belgeleri önceden tanımlı klasörlerde
saklayın
* MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive veya OneDrive'a dışa aktarım
* Etkileyici paralel olarak toplu belge işleme yeteneği
* Tüm TWAIN tarayıcı ve çok işlevli yazıcılarla (MFP) uyumluluk
* Eğitim/özelleştirme gerektirmeden kullanıma hazır hepsi bir arada yazılım çözümü *
IRISmart File 2 modül ile birlikte gelir:
1. Anında yeniden adlandırma (elle dosya ve klasör adlandırma)
2. Otomatik dosyalama (önceden tanımlanmış dosya adlandırma ve klasör yapısı)

Hızlı başvuru kılavuzu
Ürün adı

IRIScan™ Pro 5 File

SKU

459037

EAN kodu

5420079900738

UPC-A kodu

765010741854

Gümrük kodu

847190

Kutu Bilgileri
Kutu Boyutu (Y x U x D)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm (6,69 x 14,56 x 6.70 inç)

Kutu Ağırlığı

Yaklaşık 2,5 kg (4,40 lb)

Kutu dilleri

Arapça, Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Portekizce, Rusça, İspanyolca

Kutu içeriği

Tarayıcı • USB kablosu • Yazılım paketi • Güç kaynağı •

Tarayıcı özellikleri
Belge besleme
Tarama teknolojisi
Belge boyutu

20 sayfa ADF (otomatik belge besleyici) kapasitesi
Kontakt görüntü sensörü (CIS)
Maks: 21.6 x 35,6 cm (8.5 x 14 inç)
Min: 5 x 5 cm (2 x 2 inç)
• 23 PPM / 46 IPM; Siyah Beyaz 200 DPI’da A4
• 17 PPM / 34 IPM; Renkli 300 DPI’da A4
27~ 413g/m² (7~110lb)
3m ( 118”)
Ultrasonik çift kapma/kağıt sıkışması teknolojisi
600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 ve 600 dpi
Siyah-beyaz, gri tonlama, 24 bit renkli
USB 2.0 / TWAIN / WIA
• Giriş: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Çıkış: 24 V; 1,5 A
Çalışma: <24W Hazır : <7.5W Uyku:<2.5W
Kapalı: <0,32W
* Çalışma sıcaklığı : 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F)
* Çalışma nemi : 10 ila 85%
BMP, PNG, GIF, JPEG, Tek Sayfa PDF, Çok Sayfa PDF, Multi-TIFF,
TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX,
HTML
10,4 x 29,9 x 7,4 cm ( 4 x 11,6 x 2,9 inç)
1,5 kg (2,20 lbs)
1000 sayfa

Tarama hızı
Kağıt Kalınlığı:
Uzun sayfa modu:
Sensör:
Optik çözünürlük
Çıktı çözünürlüğü
Çıktı seviyesi
Arabirim/sürücüler
Güç kaynağı
Güç tüketimi
Çevresel faktörler
Çıktı biçimleri

Ölçüler (Y x U x D)
Ağırlık
Tavsiye edilen tarama miktarı

Minimum sistem gereksinimleri
Windows® için yazılım paketi
------

CPU: Intel® Core 2 Duo veya üzeri
RAM bellek: 2GB
Sabit disk alanı: 1,5GB
USB: USB2.0 Port (USB 1.1 uyumlu)
Windows® İşletim Sistemi: Windows® 7,
8,10
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Yazılım ve kullanım kılavuzları kutuya dahil değildir, şu
adresten indirilebilir: www.
irislink.com/start
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