
IRIScan Executive 4

Mobil çift yönlü tarayıcı
IRIScan™ Executive 4, tam taşınabilir renkli çift yönlü tarayıcı ve kullanımı ko-
lay OCR yazılımının güçlü bir birleşimidir. Kompakt, çok hafif, USB'den çalışan 
yapısı, parmak ucunuzla tek tıklamada PDF oluşturmanızı sağlar. Pazardaki en 
hızlı çift yönlü, taşınabilir tarayıcıdır ve her yere taşınacak şekilde tasarlanmıştır.
Serbest çalışanlar, küçük ve büyük şirketler ve hatta avukat ve tıbbi firmalar için 
mükemmel bir taşınabilir tarayıcıdır.
IRIScan Executive 4, sezgisel benzersiz Düğme Yöneticisi sayesinde kullanıcıla-
rın kolay belge süreçleri tanımlayabilmelerine olanak sağlar.
Ancak hepsi bu kadar değil. Sağlanan dünyaca ünlü IRIS OCR yazılım paketi 
taramalarınızdan önemli tüm bilgileri kolayca ayıklayacaktır. Belgeleriniz Bulut 
üzerinde paylaşılmaya hazır, tamamen düzenlenebilir dosyalar haline getirilir 
ve kartvizitleriniz favori iletişim yönetim sisteminiz dahilinde dijital kişiler olarak 
kaydedilir.

Temel Özellikler

Taşınabilir Tarayıcı
• Kompakt ve çok hafif 
• USB kablosundan güç alır, duvar prizi gerekli değildir
• Piyasadaki en hızlı çift yön beslemeli mobil tarayıcı - Hız: dakikada 8 sayfaya 
kadar
• Yüksek hassasiyetli tarama çözünürlükleri (300/600 dpi)
• Renkli veya siyah-beyaz her iki yönlü tarama
• Faturaları, kartvizitleri, fotoğrafları, A4/mektup boyutu belegeleri vb. tarar
• Otomatik belge boyutu algılama ve kırpma
• Arka arkaya çok sayıda sayfa taramasından çok sayfalı PDF dosyası oluşturma
• Otomatik e-posta/SharePoint/One Drive/ Evernote/Dropbox/FTP/arşiv 
klasörlerine gönderme
• Eşsiz düğme yöneticisi yazılımı sayesinde, belge tarama sürecinizi 
kolaylaştırmak için 9 fonksiyona kadar yapılandırabilirsiniz

Güçlü yazılım paketi
• Readiris™: OCR yazılımı - herhangi bir kağıt belge, PDF veya görüntü dosyasını 
düzenlenebilir Office belgelerine  dönüştürün ve bir tıklamayla Bulut'a yükleyin.
• Cardiris™: Kartvizit tanıma yazılımı - Taranan kartvizitleri otomatik olarak 
yazılı hale getirir ve favori iletişim yönetim yazılımınıza aktarır (Outlook, ACT!, 
Salesforce vb.)
• Sadece Windows 

Hızlı başvuru kılavuzu

Ürün adı IRIScan™ Executive 4

SKU 458737

EAN kodu 5420079900097

Gümrük kodu 847190

Kutu boyutu (Y x U x D) 14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Kutu ağırlığı 852g

Tarayıcı boyutu (Y x U x D) 4,1x 29,1x 6,7 cm

Tarayıcı ağırlığı 518g

Kutu dilleri Arapça, Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Çince

Kutu içeriği IRIScan™ Executive tarayıcı • Yazılım paketi, 
kullanım kılavuzları çevrimiçi www.irislink.com/
start adresinden indirilebilir • USB kablosu • 
Kalibrasyon kağıdı • IRIS Yazılım paketi lisansları 
(sadece Windows)



Teknik Özellikleri

Görüntü sensörü CIS

Tarama çözünürlüğü 600 dpi'ya kadar

USB 2,0

Güç tüketimi <2,5W

Kapsama alanı 216 x 813 mm (8.5 x 32 inç)

Tarama hızı Tek : 300 dpi @ sayfa başına 8 saniye ( siyah-be-
yaz veya renkli )
Dubleks ( siyah-beyaz veya renkli ) , 300 dpi @ 
sayfa başına 5 saniye / IPM 12 sn

Kağıt Kalınlığı 60–120 g/m2 (16-32 lbs.)

Tarayıcı sürücüleri Twain, WIA

Tarama yöntemi Çift yönlü

Resmi sertifikalara uygunluk bilgileri için adres: www.irislink/certificates

Minimum bilgisayar gereksinimleri

Windows®

 - CPU Pentium® 4 veya eşdeğer işlemci
 - Microsoft Windows® 10 / 8 / 7 
 - Ram: 2GB RAM
 - Disk alanı: 350 MB 
 - USB portu
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Yazılım ve kullanım kılavuzları 
kutuya dahil değildir, 
indirmek için adres: 

www.irislink.com/start
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