IRIScan Pro 5 Invoice
™

فوات�ك بكفاءة!
أتمتة مستنداتك الممسوحة وإدارة ي
ئ
ضو� ملون مزدوج متعدد الوظائف ي ز
ال�امج الخاصة
بم�ة فوق صوتية بفضل حزمة ب
 IRIScan™ Pro 5 Invoiceهو ماسح ي
ت
ين
ين
ال� توفر القيمة ف� مقابل المال ،يوفر أداة ي ز
مم�ة ش
النتاجية:
المستقل�
الصغ�ة أو العمال
لل�كات
لتحس� إ
ي
ي
به ي
وأيضا البطاقات
 مسح أي نوع من المستندات  -يمكن مسح عقودوفوات� وإيصاالت وكشوف حساب وبطاقات عمل ً
ي
البالستيكية (بطاقات الهوية وبطاقات ي ن
كب�ة للغاية ( 23صورة ف ي� الدقيقة).
وغ�ها) برسعة ي
التأم� ي
ق
ور� أو ملف  PDFأو صورة إىل ملفات رقمية يمكنك تحريرها وفهرستها ومشاركتها  -وذلك بفضل
 تحويل أي مستند يبرنامج  Readiris™ Corporate OCRالمدمج.
 مسح بطاقات العمل والتعرف عليها وإدارتها  -بفضل  ،Cardiris™ Corporateيتمكن المستخدمون من الحفاظ عىلال ت
لك�ونية محدثة ف ي� مدير االتصال المفضل لديهم ( ®Outlookأو  ®!Actأو ما شابه) أو ف ي� Cloud
جهات اتصالهم إ
(جهات اتصال .)Google™، Salesforce™، Microsoft® CRM
أ
ين
اول العمال الحرة وإدارة
تحس� تصنيف ي
مثال الحتياجات مز ي
فوات�ك من خالل استخدام  :IRISmart Invoiceحل ي
أ
الصغ�ة والمتوسطة! قم بسهولة بفرز وإدارة ومشاركة كل نفقاتك مع المحاسب أو الوكيل الخاص بك.
العمال
ي
فوات�ك ف ي� مجلدات معينة ،بنا ًء عىل احتياجاتك الخاصة ،ف ي� تنسيق  PDFمضغوط قابل للبحث!
يمكن بعد ذلك فرز ي
يز
الم�ات الرئيسية

ئ
تلقا� إىل خدمات السحابة ( ®MS SharePointو ™Thereforeو Dropboxو Boxو ®One driveوGoogle
•مسح ي
 ™Driveو ،)FTPوتحديث بطاقات العمل ( 10لكل مجموعة) إىل  MS Outlookو Microsoft® CRMوSalesforce.
الخراج ،مسح
اليصاالت إىل  PDFو MS Wordو MS Excelو Tiffو JPGو BMPوالمزيد من تنسيقات إ
 ،comمسح إ
بطاقات التعريف وبطاقات االئتمان والبطاقات البالستيكية ذات الكتابة البارزة ف ي�  jpgأو  BMPف ي� ملقم FTP
الخاص بك
ذك للمهام :اضغط ببساطة عىل الزر لتحويل الملفات إىل أي تنسيق
• Button managerي
ت
اليصاالت أو الخطط الفنية
ال� يصل طولها إىل  118بوصة ( 3م) مثل إ
•مسح المستندات ي
صو� :تجنب انحشار أ
ت
الوراق أو الحصول عىل صور مزدوجة من مستنداتك
•مستشعر فوق ي
•تعمل بطاقة التيار ت
الم�دد ومتوافقة مع USB 3.0
•مجموعة برامج موسعة مضمنة:
ضوئيا واحصل عليها بتنسيق  Wordأو  ®Excelأو  PDFأو wav.
  :Readiris Corporate-امسح المستنداتً
لالستماع إليها!
تعرف عىل بطاقات العمل الخاصة بك -،قم بإدارة جهات االتصال
 ّ :Cardiris Corporate-  :IRIScompressor Pro-احصل عىل صور بتنسيق  PDFأصغر  20مرة من أي صورة أو ملف PDFس� عمل تلقائية مختلفة
  :Button manager-قم بتهيئة ما يصل إىل  9عمليات يئ
الصغ�ة والمتوسطة:
مثال للأعمال
الفوات� شبه
  :IRISmart Invoice-حل تصنيفي
ي
ي
التلقا� ،ي
*فرز وإدارة ومشاركة كل نفقاتك بسهولة مع المحاسب/الوكيل
ف
محليا أو ف ي� Cloud
*تصنيف مجموعات
ي
الفوات� برسعة ي� المجلدات المناسبةً ،
رسيعا ،وملء الحقول وتصحيح بيانات تعريف
*التعرف
ضوئيا عىل الحروف بشكل رسيع اللتقاط المحتوى ً
ً
الفوات� والتسمية الفعالة للملف/المجلد
ي
تلقائيا ف ي� ملف  Ms Excelواحد -
خال واحد ،جميعها متمركزة
* 12حقل بيانات تعريف للفاتورة وحقل تعليق ٍ
ً
لتحليل ومشاركة النفقات بسهولة (مع االرتباط
التشع� للمستند)
بي
*التصدير إىل  MS Sharepointأو  Boxأو  Dropboxأو  Evernoteأو  Google Driveأو OneDrive
الفوات� بالتوازي
مث�ة للإعجاب عىل معالجة مجموعات متعددة من
ي
*قدرة ي
ئ
ضو� أو MFP
*متوافق مع أي ماسح  TWAINي
*حل برمجي متكامل جاهز لالستخدام بدون حاجة إىل التدريب/التخصيص
ين
وحدت�:
*يرد  IRISmart Invoice (500فاتورة سنويًا  -إمكانية إعادة الملء) مع
ئ
المورد)
التلقا� ف ي� مجلدات بنا ًء عىل اسم
مورد الفاتورة (الفرز
ّ
ّ 1.1
ي
ئ
التلقا� ف ي� مجلدات بنا ًء عىل تاريخ المستند)
2.2بيانات الفاتورة (الفرز
ي
الدليل المرجعي الرسيع
IRIScan™ Pro 5 Invoice
459036
5420079900714

جتنملا مسا
SKU

علسلل ي�بوروألا ميق �تلا دوك

765010741847

 UPC-Aزمر

847190

صصخملا زمرلا

قودنصلا تامولعم
 17,5 × 37,7 × 17,2سم ( 6.70 × 14,56 × 6,69بوصة)
حوال  2.5كيلو جرام ( 4,40رطل)
ي
الإنجل�ية ،الفرنسية ،أ
يز
اللمانية ،الإيطالية ،بال�تغالية ،الروسية،
العربية ،الهولندية،
الإسبانية
ئ
ضو� • كابل  • USBمجموعة برامج • مصدر إمداد الطاقة•
ماسح ي
ئ
الضو�
مواصفات الماسح
ي
 ADFسعة  20صفحة
مستشعر صور جهات االتصال ()CIS
الحد أ
القىص x 35,6 21,6 :سم ( x 14 8,5بوصة)
الحد أ
ال ند� 5 × 5 :سم ( 2 × 2بوصة)
أ
•  23ورقة ف� الدقيقة 46 /بوصة ف� الدقيقة باللون أ
سود/البيض @ 200نقطة لكل
ال
ي
ي
بوصة  /حجم A4
ف
•  17ورقة ف ي� الدقيقة 34 /بوصة ي� الدقيقة ،ملونة 300 @ ،نقطة لكل بوصة /حجم A4
 413 ~27جرام/م 110~7( ²رطل)
 3م ( 118بوصة)
تقنية فوق صوتية النحشار الورق أو الحصول عىل صور مزدوجة
 600نقطة لكل بوصة
 75و 100و 150و 200و 300و 400و 600نقطة لكل بوصة
أبيض وأسود ،تدرج رمادي ،ألوان  24بت
USB 2.0 / TWAIN / WIA
• إدخال 100-240 :فولت تيار تم�دد 50/60 ،هرتز
أمب�
• الناتج 24 :فولت;  1,5ي
التشغيل 24< :وات مستعد 7.5< :وات السكون 2.5<:وات
إيقاف التشغيل0.32< :وات
ح�  35°م ( 50ت
• حرارة التشغيل  10 :ت
ح�  95°ف)
• رطوبة التشغيل  :من  10إىل 85%
BMP، PNG، GIF، JPEG، Single-Page PDF، Multi-Page PDF، Multi-TIFF، TIFF،
RTF، TXT، OCR، XPS، DOC، XLS، PPT، DOCS، XLSX، PPTX، HTML
 x 29,9 x 7,4 10,4سم ( x 11,6 x 2,9 4بوصة)
 1,5كجم( 2,20رطل)
 1000صفحة

)قمع  xلوط  xعافترا( قودنصلا مجح
قودنصلا نزو
اللغات المضمنة ف ي� الصندوق
محتويات الصندوق
تغذية المستندات
ئ
الضو�
تقنية المسح
ي
حجم المستند
ئ
الضو�
رسعة المسح
ي
سمك الورقة:
وضع الصفحات الطويلة:
مستشعر:
الدقة البرصية
الدقة الناتجة
مستوى الإخراج
واجهة/برامج تشغيل
مصدر طاقة
استهالك الطاقة
العوامل البيئية
تنسيقات الناتج
أ
البعاد (ارتفاع  xطول  xأبعاد)
الوزن
ئ
الضو� اليومي الموىص به
حجم المسح
ي

الحد أ
ال ن
د� من المتطلبات
® Windowsماظنل جما �بلا ةعومجم
 2 Duoأو أحدث
7، 8،10

وحدة المعالجة المركزيةIntel® Core :ذاكرة  Ram: 2جيجا بايتمساحة القرص الصلب 1.5 :جيجا بايت :USBمنفذ ( USB2.0تدعم )USB 1.1-نظام التشغيل ®Windows®: Windows

ال�امج وأدلة المستخدم يغ� مضمنة ف ي�
ب
الصندوق ومتاحة ن ز
للت�يل من خالل الموقع
ت ن
و�www.irislink.com/start :
الإلك� ي
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