Inleiding
Fujitsu-scanners worden ontworpen, geproduceerd en wereldwijd op de
markt gebracht door PFU Limited, een dochterbedrijf dat volledig in handen
is van Fujitsu Limited (Japan). PFU is een wereldwijd actief IT-provider
dat computerhardware, randapparatuur en bedrijfssoftware ontwikkelt,
produceert en distribueert. Het bedrijf is een van de marktleiders in zijn sector
en biedt een breed portfolio van documentscanners voor professioneel
gebruik in desktop-, werkgroep-, productie- en netwerkomgevingen
waarin grote volumes documenten worden verwerkt, maar ook voor
individueel gebruik. PFU is ruim 25 jaar actief in de markt voor document- en
beeldscanners, en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan een miljard dollar.
PFU (EMEA) Limited is actief in Europa, het Midden-Oosten en Afrika,
en verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van Fujitsu-

documentscanners. Het Europese bedrijf is in 1981 gevestigd in het
Verenigd Koninkrijk en heeft kantoren in Duitsland, Italië en Spanje, evenals
Knowledge Suites in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Rusland.
PFU biedt het meest uitgebreide assortiment documentscanners
in de huidige markt. Fujitsu-scanners worden volgens de hoogste
kwaliteitsnormen geproduceerd en hebben een uitstekende reputatie op
het gebied van betrouwbaarheid. Of u nu een toepassing gebruikt om
documenten te beheren of te archiveren, of om workflows of formulieren
te verwerken: PFU kan u zeer waarschijnlijk de optimale scanner bieden
om uw documenten en gegevens mee vast te leggen.
Voor meer informatie zie: fujitsu.com/nl/scanners

Persoonlijke oplossing voor scannen met één druk op de knop
USB gevoede scanner voor scannen van papier
ScanSnap S1100i Via
naar PDF met één druk op de knop

iedt Windows- en Mac-gebruikers productiviteit
ScanSnap S1300i Bzonder
papierverspilling

• Scannen met een snelheid van 7,5 seconden per A4-pagina
(in kleur)
• Probleemloze samenwerking met iOS- en Android-apparaten
• Documenten scannen naar uw cloudaccounts
• Tegelijkertijd twee kleine documenten scannen via meerdere
papierbanen
• Efficiënt gegevens op visitekaartjes scannen en sorteren
• ScanSnap Receipt - efficiënt belasting en declaraties bijhouden

ScanSnap iX100

scansnapit.com

•
•
•
•

ScanSnap iX500


Snelle
dubbelzijdige scanner, 12 ppm / 24 ipm
Automatische documentinvoer voor 10 vellen, scans van A8 tot A4
Optionele voeding via USB
Scannen naar bewerkbaar Word-, Excel- en PowerPoint-bestand

De nieuwe WiFi-scanner voor meerdere platforms
• Compacte desktopscanner, 25 ppm / 50 ipm
• Automatische documentinvoer voor 50 vellen, scannen van
visitekaartjes tot A3
• Draadloos scannen naar uw slimme apparaten, PC en Mac
• Enkelzijdig / dubbelzijdig, intuïtieve functies

Draadloze, door batterijen gevoede scanner
voor ultieme draagbaarheid
• Scannen met een snelheid van 5 seconden per A4-pagina
(in kleur)
• Uitgerust met GI-processor voor moeiteloos scannen en
verspreiden
• Ingebouwde Wi-Fi voor automatische detectie en naadloze
overschakeling tussen toegangspunten
• Scannen naar slimme apparaten via ScanSnap Connect-app
• Flexibele papierbanen, gelijktijdig twee documenten
scannen, A3 hechten
• ScanSnap Receipt - efficiënt belasting en declaraties bijhouden

ScanSnap SV600

E en intuïtieve, veelzijdige en unieke scanner
voor onmiddellijke digitalisering
•
•
•
•
•

Bediening met één druk op de knop voor PC en Mac
Veelzijdig overheadscannen van alledaagse documenten
Scannen van een A3-pagina in 3 seconden (liggend)
Neemt weinig ruimte in en robuust ontwerp
Continu scannen met functie voor het detecteren van het
omdraaien van pagina's en getimede modus

Scansnap Cloud

scansnapcloud.com/emea

Brengt papieren documenten rechtstreeks naar de cloud.
Nieuw! Nu met doorzoekbare PDF's.

DECLARATIES
VISITEKAARTJES

Gebruikt u graag en vaak clouddiensten zoals Dropbox, Google Drive, Evernote of
vergelijkbare diensten? Dan is ScanSnap is uw kant-en-klare toegangspoort voor
documenten, visitekaartjes, declaraties en foto's. Gewoon scannen, of gebruik
de camera van je smartphone, en ScanSnap Cloud zal de aard van de inhoud
identificeren en sturen naar de cloud service van uw voorkeur. Geen pc nodig.

DOCUMENTEN

FOTO‘S

Scannen naar...

...meer dan 15 applicaties, waaronder*:
Download de ScanSnap App

Wi-Fi

fom te scannen naar iPad®-, iPhone®-,
Android™- en Kindle™-apparaten
ScanSnap

Smart Device / Computer

Map

Word

PowerPoint

Excel

ScanSnap
Organizer

iPhone® / iPad®, Android™ en Kindle™

Sommige toepassingen zijn alleen relevant voor enkele ScanSnap-modellen.

**

Scannen voor een enkel doel voor professioneel gebruik
SP-1120 / SP-1125 / SP-1130 / SP-1425

SP-1425

emea.fujitsu.com/scanners

Eenvoudige bediening en betrouwbare prestaties
• Scannen tot 20 ppm / 40 ipm (SP-1120), 25 ppm / 50 ipm (SP-1125/SP-1425) en
30 ppm / 60 ipm (SP-1130) (liggend, 200 dpi) in kleur, monochroom en grijstinten
• Compacte afmetingen: SP-1120/SP-1125/SP-1130: B: 298 x D: 135 x H: 133 mm,
SP-1425: B: 454 x D: 331 x H: 129 mm
• Betrouwbaar scannen door ultrasone detectie van dubbele invoer
• Ware resolutie van 600 dpi
• Wordt geleverd met PaperStream IP

Professionele oplossing voor documentvastleggingemea.fujitsu.com/scanners
PaperStream IP - beeldverbetering van hoge kwaliteit

PaperStream Capture - verbeterd scannen

• Scannerstuurprogramma - compatibel met industriestandaard TWAIN- en ISIS-interfaces
• De beste beeldverwerking voor uitzonderlijk duidelijke, hoogwaardige scanresultaten
• Intuïtieve en eenvoudig te gebruiken interface - eenvoudig wisselen tussen Admin- en
Gebruikersmodus

• Gebruiksvriendelijk “Eén klik scanning” oplossing
• Met de applicatie kunnen op een gebruikersvriendelijke manier scantaken worden gemaakt
• Bewaakt het proces van scannen tot het vrijgeven voor gedefinieerde workflows

Voor werkgroepen en afdelingen

Productie

fi-7030

fi-6670 / fi-6770 Boordevol intelligente automatiseringsfuncties

Het startpunt voor documentvastlegging
• Introduceert PaperStream Capture V 1.5 voor efficiëntie bij
het scannen van batches
• Compact ontwerp: neemt minder ruimte in dan een A4-vel papier
• Direct verwerken met 27 ppm / 54 ipm (A4, staand, kleur,
200 / 300 dpi)
• Gemengde batches scannen - verschillende maten, dik
papier, dun papier, oneffen of kwetsbaar van 40-207 g/m2
• Verstelbare invoergleuf voor 50 vellen, kan worden bijgevuld

fi-7140

Professioneel scannen via de computer

• 90 ppm / 180 ipm bij 200 dpi in alle kleurmodi (A4 liggend)
• Gebruiker centrisch ontwerp met een minimum van
benodigde ruimte
• Automatische documentinvoer voor 200 vellen, draaibare
automatische documentinvoer en flatbed (fi-6770)
• Scannen van A8 tot en met A3

fi-6750S

• 40 ppm / 80 ipm bij 300 dpi in zwart-wit en kleur
• Minder scheve scans dankzij onafhankelijke pakrollen
• Beheer vanaf één locatie met Scanner Central Admin

fi-7240

Ondersteunt meerdere scanvereisten
•
•
•
•

• 7
 2 ppm enkelvoudig scannen bij 200 en 300 dpi
(A4 liggend)
• Draaibare automatische documentinvoer voor 200 vellen
en flatbed

fi-7600 / fi-7700 Hoge prestatie document capture
• Onmiddelijke verwerkingskracht aan een snelheid van
100ppm / 200 imp (A4, liggend, kleur, 200 / 300 dpi)
• Gemengde batch scanning – A8 tot A3 van 20-413 g/m²
• Gevouwen documenten tot A1 en lange
• Automatische documentinvoer voor 300 vellen, draaibare
automatische documentinvoer en flatbed (fi-7700)
• 30,000 documenten dagelijkse arbeidscyclus

 0 ppm / 80 ipm bij 300 dpi in zwart-wit en kleur
4
Minder scheve scans dankzij onafhankelijke pakrollen
Beheer vanaf één locatie met Scanner Central Admin
Flatbedmodule voor het scannen van gebonden of geniete
documenten

fi-7160 / fi-7180 Een mijlpaal voor het scannen van documenten
• 60 ppm / 120 ipm (fi-7160) en 80 ppm / 160 ipm (fi-7180) bij
300 dpi in zwart-wit en kleur
• iSOP (intelligent Sonic Paper Protection)
• Minder scheve scans dankzij onafhankelijke pakrollen
• Geïntegreerd LCD-scherm en Central Admin-hulpmiddelen

fi-6400

• 1
 00 ppm/200 ipm bij 300 dpi in zwart-wit en kleur
(A4 liggend)
• Invoergleuf voor 500 vellen, scannen van A8 tot en met A3
• Innovatieve technologie en geautomatiseerde routines

fi-7260 / fi-7280 Een desktopscanner met hoge prestaties
• 6
 0 ppm / 120 ipm (fi-7260) en 80 ppm / 160 ipm (fi-7280) bij
300 dpi in zwart-wit en kleur
• iSOP (intelligent Sonic Paper Protection)
• Minder scheve scans dankzij onafhankelijke pakrollen
• Geïntegreerd LCD-scherm en Central Admin-hulpmiddelen
• Flatbedmodule voor het scannen van gebonden of geniete
documenten

fi-7460 / fi-7480 Superieure technologie voor gedistribueerd scannen
• 60 ppm / 120 ipm (fi-7460) en 80 ppm / 160 ipm(fi-7480) bij
300 dpi in zwart-wit en kleur
• Ultracompact ontwerp (B: 380 x D: 209 x H: 168 mm)
• A8-A3 en gevouwd A2 scannen (of zelfs A1)
• iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)
• Minder scheve scans dankzij onafhankelijke pakrollen
• Geïntegreerd backlight enhanced LCD en Central
Admin-hulpmiddelen

Specialistische scanners
Supersnelle scanner voor documenten
fi-65F
van A6-formaat
• Snel en eenvoudig documenten tot A6-formaat scannen
• 1 seconde per A6-scan (zwart-wit), 1,7 seconde (kleur)
• Ultracompact ontwerp, neemt een ruimte van
145 x 234 mm in
• Automatisch bijsnijden en rechttrekken
• Kan optioneel worden gevoed via USB
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D e aangewezen keuze voor kleine en
middelgrote ondernemingen

fi-6800

A3-afbeeldingsscanner met indrukwekkende snelheid
en de beste prijs-prestatieverhouding in zijn klasse
• 1
 30 ppm/260 ipm bij 300 dpi in zwart-wit en kleur
(A4 liggend)
• Invoergleuf voor 500 vellen, scannen van A8 tot en met A3
• Extra functies voor nog betere efficiëntie bij automatisering

fi-5950

De krachtpatser voor grote scanvolumes
• 135

ppm/270 ipm bij 300 dpi in zwart-wit en kleur
(A4 liggend)
• Invoergleuf voor 500 vellen, A8 tot en met A3
• 3 ultrasone sensoren met zoneringsmogelijkheden
• Optische resolutie van 600 dpi

Netwerkscanners
Geavanceerde verwerking met scannen en
N7100
overdracht met één druk op de knop
• N
 etwerkscanner met aanraakscherm en toevoersnelheden
van 25 ppm/50 ipm
• Directe verwerking en door hardware versnelde
beeldverbetering
• Actief papiertoevoermechanisme, geschikt voor breed scala
aan gemengde documenten en plastic kaarten
• USB-poorten voor het aansluiten van toetsenbord of IC-lezer
• Centrale bewaking en centraal beheer via hulpmiddelen
voor centraal scannerbeheer

Alle namen, namen van fabrikanten, merken en productontwerpen zijn onderhevig aan speciale handelsmerkrechten en zijn het handelsmerk van de fabrikant en / of het gedeponeerde handelsmerk van de
respectieve eigenaars. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd als gevolg van product modificatie. Apple iPad, iPhone, iPod touch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

