IRIScan Executive 4
Mobilní oboustranný skener
IRIScan™ Executive 4 představuje výkonnou kombinaci plně přenositelného
oboustranného barevného skeneru a snadno použitelného softwaru OCR. Tento kompaktní a lehký skener napájený prostřednictvím rozhraní USB a umožňující vytváření souborů PDF jedním kliknutím je nejrychlejším oboustranným
přenosným skenerem na trhu navrženým tak, abyste si jej mohli vzít kamkoli
s sebou.
Jedná se o dokonalý přenosný skenovací nástroj pro pracovníky na volné noze,
malé i velké firmy a dokonce i právníky a lékařské společnosti.
Díky intuitivnímu a jedinečnému nástroji Button Manager skener IRIScan Executive 4 uživatelům umožňuje vytvářet snadné procesy zpracování dokumentů.
Ale to ještě není vše. Dodávaná sada světově uznávaného softwaru IRIS OCR
vám umožní z naskenovaných souborů snadno extrahovat všechny důležité
informace. Vaše dokumenty budou převedeny na plně upravitelné soubory,
které můžete ihned sdílet v cloudu, a vaše vizitky budou uloženy jako digitální
kontakty do vašeho oblíbeného systémů na správu kontaktů.
Hlavní vlastnosti
Přenosný skener
• Kompaktní a lehký
• Napájení pomocí dodávaného kabelu USB, nevyžaduje elektrickou zásuvku
• Nejrychlejší oboustranný mobilní skener s podáváním jednotlivých listů na trhu
– až 8 stránek za minutu
• Vysoce přesné rozlišení skenování (300/600 dpi)
• Oboustranné barevné i černobílé skenování
• Skenování účtenek, vizitek, fotografií, dokumentů formátu A4/Letter a mnoha
dalších typů dokumentů
• Automatické rozpoznání a oříznutí formátu dokumentu
• Vytváření vícestránkových souborů PDF naskenováním několika listů po sobě
• Automatické odeslání do e-mailu, služby SharePoint, One Drive, Evernote,
Dropbox, FTP či archivních složek
• Díky jedinečnému softwaru na správu tlačítek lze nakonfigurovat až 9 funkcí,
které usnadňují zpracování dokumentů
Výkonná sada softwaru
• Readiris™: software na OCR – umožňuje převést jakýkoli papírový dokument,
soubor PDF nebo obrazový soubor na upravitelný dokument ve formátu Office a
odeslat ho do cloudu jediným kliknutím
• Cardiris™: software na rozpoznávání vizitek – naskenované vizitky jsou
automaticky přepsány a exportovány do vašeho oblíbeného programu na
správu kontaktů (Outlook, ACT!, Salesforce a další)
• Jen pro systém Windows
Stručný přehled
Název produktu

IRIScan™ Executive 4

SKU

458737

Kód EAN

5420079900097

Celní kodex

847190

Velikost balení (V x D x H)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Hmotnost balení

500g

Velikost skeneru (V x Š x H)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm

Hmotnost skeneru

518gr

Jazyky balení

Arabština, holandština, angličtina, francouzština,
němčina, italština, portugalština, ruština,
španělština, čínština

Obsah balení

Skener IRIScan™ Executive • Sadu softwaru a
uživatelské příručky lze stáhnout z adresy www.
irislink.com/start • Kabel USB • Kalibrační list •
Licence na sadu softwaru IRIS (jen pro systém
Windows)

Specifikace
Obrazový snímač

CIS

Rozlišení skenování

Až 600 dpi

USB

2.0

Spotřeba energie

< 2,5 W

Pokrytí

216 x 813 mm

Rychlost skenování

Simplex : 8 sekundy na stránku @ 300 dpi (
černobílé nebo barevné )
Duplex 5 sekundy na stránku @ 300 dpi ( černobílé nebo barevné ) / IPM 12 sec

Tloušťka papíru

60–120 g/m2

Ovladače skeneru

Twain, WIA

Způsob skenování

Duplexní

Oficiální osvědčení o shodě s předpisy jsou k dispozici na adrese: www.irislink/certificates
Minimální požadavky na počítač
Windows®
-- Procesor Pentium® 4 nebo ekvivalentní
-- Microsoft Windows® 10, 8, 7
-- RAM: 2 GB paměti RAM
-- Místo na disku: 350 MB
-- Port USB

Software a uživatelské
příručky nejsou obsaženy
v balení a můžete je získat
na adrese:
www.irislink.com/start
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