
IRIScan™ Pro 5 File

Automatize suas digitalizações e classifique seus arquivos com 
facilidade!

O IRIScan™ Pro 5 File é um scanner colorido dúplex multifuncional com recurso ultrassônico. 
Graças à incrível relação preço/qualidade do seu pacote de softwares, ele oferece uma ferramen-
ta potente que melhora a produtividade de pequenas empresas e profissionais independentes. 

 - Digitalize qualquer tipo de documento: contratos, faturas, recibos, contas, cartões de visita e 
até mesmo cartões de plástico (carteiras de identidade, cartões de crédito etc.) podem ser 
digitalizados a uma velocidade surpreendente (23 ppm).

 - Converta qualquer documento impresso em papel, PDF ou imagem em arquivos digitais que 
você pode editar, indexar e compartilhar, graças ao Readiris™ Corporate, o software de reco-
nhecimento óptico de caracteres (OCR), incluído.

 - Digitalize, reconheça e gerencie cartões de visita: graças ao Cardiris™ Corporate, os usuá-
rios mantêm seus contatos eletrônicos atualizados no seu gerenciador de contatos favorito 
(Outlook®, Act!®, etc.) ou na nuvem (Google™ Contacts, Salesforce™, Microsoft® CRM). 

 - Classifique e renomeie lotes de documentos com facilidade! O IRISmart™ File permite que 
você renomeie todos os seus documentos (impressos em papel e digitais) dinamicamente ou 
escolha uma nomenclatura automática predefinida. Depois, esses arquivos serão ordenados 
em pastas específicas, com base em suas próprias necessidades, e convertidos automatica-
mente em formato PDF compactado, totalmente pesquisável!

Principais recursos 

• Automatize digitalizações para serviços de nuvem (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, 
One drive®, Google Drive™ e FTP), atualize seus cartões de visita com facilidade (10 por lote) 
para o MS Outlook, o Microsoft® CRM e o Salesforce.com, digitalize recibos para PDF, MS Word, 
MS Excel, Tiff, JPG, BMP e muitos outros formatos de saída, digitalize carteiras de identidade, 
cartões de crédito, cartões de plástico em relevo em jpg ou BMP no seu servidor FTP.

• Gerenciador inteligente de botões de tarefas: basta pressionar um botão para converter arqui-
vos em qualquer formato.

• Digitalize documentos de até 3 m, como recibos ou planos técnicos.
• Sensor ultrassônico: evite obstruções de papel ou captura dupla de seus documentos.
• Com fonte de alimentação CA e compatível com USB 3.0.
• Incluído um amplo pacote de softwares:

 - Readiris Corporate: digitalize documentos para arquivos Word, Excel®, PDF ou .wav, para ou-
vi-los!

 - Cardiris Corporate: reconheça cartões de visita e gerencie seus contatos.
 - IRIScompressor Pro: crie PDFs até 20 vezes menores a partir de qualquer arquivo PDF ou de 

imagem.
 - Button Manager: configure até nove fluxos de trabalho automáticos diferentes.
 - IRISmart File: solução fácil de usar para classificação semiautomática de arquivos, perfeita para 

pequenas e médias empresas:
* Economize tempo e ordene várias pilhas de documentos rapidamente (contratos, cartas etc.). 
* Classifique pilhas de documentos com facilidades nas pastas corretas, localmente ou na nuvem. 
* Use o recurso "OCR dinamicamente" para captura rápida de conteúdo e nomenclatura eficiente 

de documentos/pastas. 
* Armazene documentos em pastas predefinidas, graças à criação automática de árvores de 

pastas.
* Exporte para MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive ou OneDrive.
* Capacidade impressionante de processar múltiplos lotes de documentos em paralelo. 
* Compatível com qualquer scanner TWAIN ou MFPs. 
* Solução de software "all-in-one" pronta para uso, sem necessidade de treinamento/personali-

zação. 
* O IRISmart File vem com até dois módulos: 

1. Renomeie dinamicamente (nomenclatura manual de pasta e arquivo) 
2. Arquivamento automático (nomenclatura de arquivo e estrutura de pastas predefinidas)
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Informações da caixa
Tamanho da caixa (A x C x P) 17,2 x 37,7 x 17,5 cm

Peso da caixa Aproximadamente 2,5 kg

Idiomas da caixa Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, português, 
espanhol, russo

Conteúdo da caixa Scanner • Cabo USB • Pacotes de softwares • Fonte de alimen-
tação •

Especificações do scanner
Alimentação de documentos Alimentador automático de documento com uma capacidade 

de 20 páginas

Tecnologia de digitalização Sensor de imagem por contato (CIS)

Tamanho do documento Máx.: 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pol)
Mín.: 5 x 5 cm (2 x 2 pol)

Velocidade de digitalização • 23 PPM/46 IPM em preto e branco a 200 DPI/A4
• 17 PPM/34 IPM em cor a 300 DPI/A4

Espessura do papel: 27~ 413 g/m²

Modo de página longa: 3 m

Sensor: Tecnologia ultrassônica para proteção contra obstrução de 
papel/captura dupla

Resolução óptica 600 dpi

Resolução de saída 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600 dpi

Nível de saída Preto e branco, tons cinza e cor de 24 bits

Interface/drivers USB 2.0 / TWAIN / WIA

Fonte de alimentação • Entrada:  100-240 VCA, 50/60 Hz
• Saída : 24 V; 1,5 A

Consumo de energia Operação: <24 W      Pronto: <7,5 W     Repouso: <2,5 W 
Desligado: <0,32W

Fatores ambientais • Temperatura de funcionamento: 10 a 35°C (50 a 95°F)
• Umidade de funcionamento: 10 a 85%

Formatos de saída BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF de página única, PDF de várias páginas, 
TIFF de várias páginas, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, 
DOCS, XLSX, PPTX, HTML

Dimensões (A x C x P) 10,4 x 29,9 x 7,4 cm (4 x 11,6 x 2,9 pol)

Peso 1,5 kg

Volume diário recomendado de 
digitalizações

1000 páginas

Requisitos mínimos

Pacote de softwares para Windows®

 - CPU: Intel® Core 2 Duo ou superior 
 - Memória RAM: 2 GB
 - Espaço no disco rígido:  1,5 GB
 - USB: Porta USB 2.0 (compatível com USB 1.1)  
 - Sistema operacional Windows®: Windows® 

7, 8, 10

A caixa não inclui software e 
guias do usuário. Eles estão 
disponíveis para download 

em:  www.irislink.com/start

www.irislink.com
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