
IRIScan™ Pro 5 Invoice

Efektivní automatické skenování a správa faktur!

IRIScan™ Pro 5 Invoice je multifunkční duplexní barevný skener s ultra-
zvukovým snímačem. Díky výhodné sadě softwaru nabízí malým fir-
mám a nezávislým pracovníkům výkonný nástroj pro zvýšení produktivity: 
 
- Skenování všech typů dokumentů - smlouvy, faktury, potvrzení, účtenky, vizitky a dokonce i 
plastové karty (identifikační průkazy, kreditní karty apod.) to vše lze velmi rychle naskenovat 
(23 str/min).
- Převod jakéhokoli papírového dokumentu, souboru PDF nebo obrázku na digitální soubory, 
které lze upravovat, indexovat a sdílet - Díky přiloženému softwaru Readiris™ Corporate OCR.
- Skenujte, rozpoznejte a spravujte vizitky - Díky softwaru Cardiris™ Corporate mohou uživate-
lé uchovávat své elektronické kontakty v aktuálním stavu pomocí jejich oblíbeného správce 
kontaktů (Outlook®, Act!® atd.) nebo v cloudových službách (Google™ Contacts, Salesforce™, 
Microsoft® CRM). 
- Vylepšete třídění faktur pomocí IRISmart Invoice: perfektní řešení pro pracovníky na volné 
noze a malé firmy! Snadno spravujte a sdílejte všechny své výdaje s vaším účetním nebo part-
nery ve firmě. Faktury lze snadno roztřídit do odpovídajících složek v komprimovaném formá-
tu PDF s možností prohledávání! 

Hlavní vlastnosti 

• Automatické skenování do cloudových služeb (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, 
One drive®, Google Drive™ a FTP), aktualizace vizitek (dávky po 10) do aplikací MS Outlook, 
Microsoft® CRM a Salesforce.com, skenování účtenek do PDF, MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, 
BMP a dalších výstupních formátů, skenování identifikačních karet, kreditních karet, embo-
sovaných plastových karet do formátu jpg či BMP na vašem serveru FTP

• Chytrý nástroj Button manager: jediným stisknutím tlačítka převedete soubory v jakémkoli 
formátu

• Skenování až 3 m dlouhých dokumentů, například účtenek či technických plánů
• Ultrazvukový snímač: předejde zablokování papíru či zavedení dvou stránek najednou
• Napájení ze sítě, kompatibilní s rozhraním USB 3.0
• Rozšířená sada softwaru:

 - Readiris Corporate: Skenujte dokumenty do souborů Word, Excel®, PDF nebo audio souborů 
.wav!

 - Cardiris Corporate: Naskenujte si své vizitky - Spravujte své kontakty
 - IRIScompressor Pro: Vytvořte až 20x menší soubory PDF z jakéhokoli obrazového nebo PDF 

souboru
 - Button manager: Konfigurujte až 9 různých automatických režimů zpracování
 - IRISmart Invoice: Poloautomatické řešení třídění faktur, ideální pro menší firmy:

* Snadno spravujte a sdílejte všechny své výdaje s vaším účetním nebo partnery ve firmě 
* Rychle rozdělte stohy faktur do správných složek, lokálně nebo do Cloudového úložiště
* Rychle zpracovávejte obsah pomocí funkce OCR, zařazujte, doplňujte údaje a efektivně 

přidělujte názvy souborů a složek 
* 12 polí dalších údajů faktury a 1 volné pole pro komentáře, vše automaticky soustředě-

no v jednom souboru Ms Excel - pro snadnou analýzu a sdílení výdajů (s hypertexto-
vým odkazem na dokument)

* Exportujte obsah do aplikaci MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive 
nebo OneDrive

* Působivá možnost zpracování více sad faktur současně
* Kompatibilní se všemi skenery TWAIN či zařízeními MFP 
* Softwarové řešení All-in-One software se zahájením práce bez nutnosti zaškolení či 

speciálního nastavení
* IRISmart Invoice (500 faktur ročně - možnost doplnění) obsahuje dva moduly:

1. Invoice Vendor (automatické třídění do složek podle jména dodavatele)
2. Invoice Date (automatické třídění do složek podle data dokumentu)

Stručný přehled
Název produktu IRIScan™ Pro 5 Invoice

SKU 459036

Kód EAN 5420079900714

Kód UPC-A 765010741847

Celní kodex 847190



Informace o balení
Velikost balení (V x D x H) 17,2 x 37,7 x 17,5 cm  (6,69 x 14,56 x 6.70 palců)

Hmotnost balení Cca 2,5 kg  (4,40 lb)

Jazyky balení Arabština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, 
italština, portugalština, ruština, španělština

Obsah balení Skener • Kabel USB • Sada softwaru • Napájecí zdroj •

Specifikace skeneru
Podávání dokumentů Automatický podavač s kapacitou 20 stran
Technologie skenování CIS (kontaktní obrazový snímač)
Formát dokumentů Max: 21,6 x 35,6 cm  (8,5 x 14")

Min: 5 x 5 cm  (2 x 2")
Rychlost skenování • 23 str/min / 46 ppm černobíle, 200 DPI /A4

• 17 str/min / 34 ppm barevně, 300 DPI / A4
Tloušťka papíru: 27~ 413 g/m² (7~110 lb)
Režimu dlouhé stránky 3m ( 118”)
Snímač: Ultrazvuková technologie detekce zablokování / podávání
Optické rozlišení 600 dpi
Výstupní rozlišení 75, 100, 150, 200, 300, 400 a 600 dpi
Výstupní úrovně Černobíle, stupně šedé, 24bitové barvy
Rozhraní/ovladače USB 2.0 / TWAIN / WIA
Zdroj napájení • Vstup:  100-240 V stř., 50/60 Hz

• Výstup: 24 V; 1,5 A
Spotřeba energie Provoz: <24 W      Pohotovostní stav: <7,5 W   Režim spánku: 

<2,5 W 
Vypnuto: <0,32 W

Prostředí • Provozní teplota: 10 až 35 °C (50 až 95 °F)
• Provozní vlhkost: 10 až 85 %

Výstupní formáty BMP, PNG, GIF, JPEG, jednostránkové PDF, vícestránkové PDF, 
Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, 
PPTX, HTML

Rozměry (V x D x H) 10,4 x 29,9 x 7,4 cm  (4 x 11,6 x 2,9 palců)
Hmotnost 1,5 kg  (2,20 lb)
Doporučený denní objem 
skenování

1000 stránek

Minimální požadavky

Sada softwaru pro systém Windows®

 - Procesor: Intel® Core 2 Duo nebo vyšší 
 - Paměť RAM: 2 GB
 - Místo na pevném disku:  1,5 GB
 - Port USB: Port USB 2.0 (podpora USB 1.1)  
 - Operační systém Windows® Windows® 

7, 8,10

Software a uživatelské příručky 
nejsou obsaženy v balení, jsou 
k dispozici ke stažení na adrese:  

www.irislink.com/start

www.irislink.com
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