ScanSnap iX100

ScanSnap
iX100

Scan dagelijkse documenten bij 5 seconden per A4-pagina
Scan draadloos naar mobiele apparaten en desktopapparaten, cloudservices en
kantoortoepassingen
Speciale GI-processor voor uitstekende resultaten met werkdrukverlagend vermogen
Snoerloze lithium-ionbatterij om overal te kunnen scannen
Keuze uit diverse papierbanen bij weinig ruimte of als dit voor het documenttype nodig is
Scan twee of meer kleine documenten (zoals visitekaartjes of kassabonnen) tegelijkertijd
Scan A3-documenten: koppelt automatisch A4-pagina's met overlappende inhoud
Productieve softwarebundel voor Windows/Mac OS
ScanSnap Cloud brengt papier rechtstreeks naar jouw cloud

ScanSnap iX100

Ongebreidelde productiviteit!
Maak kennis met onze snelste draadloze
ScanSnap op batterijvoeding
De draagbare ScanSnap iX100 is ongelooflijk snel en volledig
mobiel, om documenten op kantoor, thuis en onderweg sneller
en gemakkelijker te kunnen vastleggen. Deze scanner heeft een
compact en lichtgewicht formaat en wordt geleverd met een
A4-documentinvoer, GI-processor voor uitgebreid vastleggen en
Wi-Fi- of USB-connectiviteit om uw documenten waar en wanneer
dan ook te kunnen delen en synchroniseren.
De iX100 heeft tal van functies voor optimale productiviteit in
een robuuste behuizing van nog geen 400 gram, die uw andere
apparatuur niet in de weg zal zitten. Deze scanner wordt gevoed
door een lithium-ionbatterij waarmee u met één batterijlading
meer dan 260 scans* kunt maken.
*Afhankelijk van omgevingsomstandigheden en het te scannen document kan het volume hoger of lager zijn.

De iX100 is uitermate geschikt om in welke omgeving dan ook
te scannen dankzij de ingebouwde Wi-Fi-mogelijkheden. U
hoeft de scanner maar eenmaal in te stellen; daarna wordt elke
netwerkomgeving waarin u het apparaat gebruikt automatisch
herkend zodat u probleemloos kunt overschakelen tussen
toegangspunten bij uw thuis, beveiligde kantoornetwerken en
directe verbindingen.
Op kantoor: maak verbinding met en scan via het beveiligde
Wi-Fi-netwerk
In de trein, de auto en de passagiersruimtes op het vliegveld: u
kunt verbinding maken met en scannen via openbaar Wi-Fi of
naar iOS/Android-apparaten met behulp van de downloadbare
ScanSnap Connect-app*
Werknemers of gezinsleden op locatie kunnen via de
thuisrouter verbinding maken of, indien gewenst, de directe
verbindingsmodus gebruiken
Wanneer een draadloze verbinding niet is toegestaan, zoals in een
vliegtuig, kunt u via een USB-verbinding met de iX100 scannen.

Productief op kantoor, flexibel onderweg,
geordend in huis

* De ScanSnap Connect-app is als gratis download beschikbaar via de officiële distributieservice voor
toepassingen van het apparaat (Google Play en Apple App store)

Eenvoudig documenten scannen, ontketen uw
productieve kant
Bij het ontwerp van de iX100 is rekening gehouden met de
gebruiker die te kampen heeft met beperkte ruimte en tijd, en ook
de wens voor directe toegang en beschikbaarheid van informatie.

De iX100 is een ideale oplossing voor iedereen die ad hoc of op
regelmatige basis documenten moet vastleggen in verschillende
omgevingen en deze documenten vervolgens lokaal wil opslaan
of naar een collega, werkstroom, cloudservice of toepassing wil
verzenden. Of u nu visitekaartjes, kassabonnen, bankafschriften,
contracten, leveringsbewijzen van koeriers, geschreven notities,
krantenartikelen, briefkaarten of zelfs A3-documenten hebt:
de iX100 is geschikt voor tal van materialen. Met één druk op
de knop kunt u documenten digitaliseren en uw dagelijkse
handelingen efficiënter maken.

De iX100 heeft verschillende documentpaden. Kies de rechte
papierbaan voor het scannen van dikkere items zoals briefkaarten,
visitekaartjes en andere typische kaarten (tot 209 g/m²). Gebruik de
U-vormige baan om documenten met een maximaal gewicht van
80 g/m² vast te leggen en in situaties bij weinig of beperkte ruimte.

Rechte baan

Omkeerbaan

Als u visitekaartjes, kassabonnen en dubbelzijdige documenten
hebt, kunt u met de handige modus voor continue
documentinvoer pagina's een voor een invoeren door te zien
wanneer een item in de iX100 wordt in- en uitgevoerd en zo
afbeeldingen van één pagina te maken.
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Een dubbelzijdig document scannen met de CDF-functie
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Voer de pagina met de inhoud naar boven in en druk op de Scan-knop.
De iX100 scant vervolgens de voorkant gebruik van de Omkeerbaan.
De pagina verlaat de scanner met de inhoud naar onderen.
Voer de pagina weer in zonder op de Scan-knop te drukken.
De pagina wordt gescand. Druk op de Scan-knop om het scanproces te
beëindigen en een PDF-bestand te maken.

Een ander mechanisme dat u veel tijd zal besparen als u
meerdere kleine documenten wilt scannen, is de mogelijkheid
die de iX100 biedt om twee of meer items (zoals visitekaartjes
of kassabonnen) tegelijkertijd te scannen. U moet dan wel een
ruimte van 10 mm tussen de items vrijlaten. De weergegeven
gescheiden afbeeldingen worden automatisch geroteerd, recht
getrokken en bijgesneden, ongeacht hoe u de oorspronkelijke
documenten in de scanner hebt ingevoerd.
Als u documenten hebt die groter zijn dan A4, dan kunt u deze
zonder extra moeite scannen met behulp van de intuïtieve modus
voor automatisch hechten. Mocht een A3-document grafische
elementen hebben die op beide helften staan, dan kunt u het
document dubbelvouwen; beide zijden worden dan na elkaar
gescand. Het overlappende patroon wordt ofwel automatisch
door de ScanSnap Manager gedetecteerd, of u kunt de helften
na het scannen met ScanSnap Organizer handmatig aanpassen,
bijvoorbeeld als uw A3-document vooral tekst bevat.
Fragiele documenten of foto's kunt u met een optioneel carrier
sheet scannen voor extra bescherming.
Andere geautomatiseerde beeldcorrectie- en verbeteringsfuncties
zijn het verwijderen van lege pagina's en kleurdetectie. Dit
zijn alleen maar meer functies van de iX100, ontworpen
om meteen de eerste keer de beste scan te krijgen en om
gebruikersinterventie voor, tijdens en na het scanproces zoveel
mogelijk te beperken.

ScanSnap Receipt
Bonnen ordenen: beheer al uw bonnen
op één plek
Informatie ophalen: zet gegevens van
bonnen eenvoudig over
Efficiënt belasting en declaraties
bijhouden: exporteer naar een CSV-bestand

ScanSnap Sync
Met ScanSnap Sync worden
meerdere apparaten eenvoudig
gesynchroniseerd: gescande
gegevens worden automatisch
gesynchroniseerd via uw
gekozen cloudservice.

Kies uit tal van 'scannen naar'-bestemmingen met
de geleverde software
Nadat u de gescande afbeelding hebt vastgelegd, wordt in ScanSnap
Manager het Quick Menu geopend. Dit menu is voor zowel de nieuwe
als de ervaren gebruiker perfect. In dit menu kunt u heel eenvoudig
kiezen wat u met de gegenereerde gescande gegevens wilt doen:

Snelmenu voor Windows gebruikers*

*Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen

Scan en maak bewerkbare Microsoft Word-, Excel- en PowerPointbestanden met de meegeleverde ABBYY FineReader-software. U
hoeft niet meer uw tijd te besteden aan het opnieuw typen van een
tekstdocument of spreadsheet; deze kunt u nu simpel scannen en
direct omzetten naar uw favoriete kantoortoepassingen
Maak automatisch doorzoekbare pdf-bestanden, hiermee kunt u
de gescande gegevens een stuk gemakkelijker ophalen en beheren
Voor efficiënte en productieve werkroutines kunt u direct naar
een printer, e-mailadres of map scannen
Met de meegeleverde CardMinder kunt u uw visitekaartjes
efficiënt sorteren, of het nu om één visitekaartje van een recente
vergadering gaat of een hele stapel visitekaartjes die u tijdens
een beurs hebt verzameld. Scan gewoon de kaartjes en laat
de OCR-software vooraf bepaalde informatie vastleggen die u
vervolgens eenvoudig naar Excel of Outlook kunt overbrengen.
U kunt uw gescande gegevens overal en wanneer u maar wilt
vastleggen, openen, delen en synchroniseren via u cloudaccounts,
zoals Salesforce Chatter, Evernote, SugarSync en DropBox.
Scan en voer uw documenten rechtstreeks in Microsoft
SharePoint in (alleen Windows OS) om ze eenvoudig te
indexeren, op te slaan en op te halen.

ScanSnap Cloud
Brengt papier rechtstreeks naar jouw cloud
Nieuw! Nu met doorzoekbare PDF's.
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.
DECLARATIES
VISITEKAARTJES

DOCUMENTEN

FOTO‘S

ScanSnap iX100 Specificaties

Productnaam
Ondersteunde besturingssystemen
Scannertype
Scanmodi
Beeldsensor
Lichtbron
Optische resolutie
Scansnelheid*1
(A4 portret)

Auto-modus*2
'Normal' modus
'Better' modus
'Best' modus
'Excellent' modus
'Normal' modus

Documentgrootte*3

Automatisch hechten
'Normal' modus met draagvel
Lang papier scannen*3

Papiergewicht (dikte)
Papierinstelling
Interface*4
Stroomvereisten
Stroomverbruik*5
Gebruiksomgeving
Afmetingen (B x D x H)*6, Gewicht van apparaat
Milieucompatibiliteit
Driver
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)

ScanSnap iX100
Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie
CDF (continue documentinvoer), enkelzijdige invoer Papierdoorvoer in twee richtingen (rechte baan, omkeerbaan)
Enkelzijdig scanning, Kleur / Grijstint / Monochroom / Automatisch (Kleur / Grijstint / Monochroom)
CIS (contact image sensor) x 1
3 Kleuren LED (Rood/Groen/Blauw)
600 dpi
Enkelzijdig: 5,2 seconden / pagina
Enkelzijdig: 5,2 seconden / pagina (150 dpi)
Enkelzijdig: 5,2 seconden / pagina (200 dpi)
Enkelzijdig: 5,2 seconden / pagina (300 dpi)
Enkelzijdig: 20,4 seconden / pagina (600 dpi)
A4, A5, A6, B5, B6, Visitekaartje, Briefkaart, Brief, Legal en Aangepast
Minimum : 25,4 x 25,4 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Herkent automatisch de documentgrootte
Automatisch hechten van de twee pagina's bij het scannen van een gevouwen A3, B4 of dubbele Letter-formaat document, een kant
tegelijk. Het beeld wordt automatisch samen gehecht alleen als teksten, foto's of diagrammen over de twee pagina's dekken
Door een draagvel te gebruiken kunnen A3, B4, dubbele brieven en foto's en de bovenstaande documentgroottes worden gescand
863 mm
52 tot 209 g/m2 (rechte papierbaan) / 52 tot 80 g/m2 (omgekeerde baan)
Kaart kan worden gebruikt (staand/liggend formaat), Zonder reliëfdruk: 0,76 mm of minder / Met reliëfdruk: 0,76 + 0,48 mm (voldoet aan ISO7810)
Voorzijde naar boven
USB 2.0 (USB 1.1 Ondersteunde)
AC 5V / 0,5A ( x 1 poort)
Tijdens gebruik: 4,7W of minder (Tijdens sluimermodus: 2,2W of minder) Tijdens stand-by: 0,5W of minder
Temperatuur: 5 tot 35°C / Relatieve vochtigheid 20 tot 80% (zonder condens)
273 x 47,5 x 36 mm / 400g
ENERGY STAR® / RoHS*7
Specifieke driver (TWAIN / ISIS™ niet ondersteund)
1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen

Doel
Scannerdriver
Bestandsbeheer
Manager voor visiekaartjes
Tekstherkenning
ECM-koppelsoftware
Beheer van bonnen
Synchronisatie met uw apparaten

Software

Software
ScanSnap Cloud

Software
ScanSnap Manager
ScanSnap Organizer (ScanSnap Sync*9)
CardMinder™
ABBYY FineReader voor ScanSnap™
Scan naar Microsoft® SharePoint®*8
ScanSnap Receipt*9
ScanSnap Connect App (ScanSnap Sync*9)

iOS

Android

3

3

PC Compatible MAC Compatible
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Scannen naar
Box, Dropbox, Evernote, Expensify, Google Drive, Google Photos, OneDrive, Shoeboxed, Concur Expense, QuickBooks Online

Verbruiksproducten en opties
Bestellen met onderdelennummer
Reinigingskit
SC-CLE-SS
*10
ScanSnap iX100 draagtas
PA03688-0001
*10
PA03688-0011
ScanSnap iX100 zachte draagtas
ScanSnapDraagvel*11
PA03360-0013

Opmerkingen
24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
5 draagvellen voor ScanSnap iX500, iX100, S1500, S1500M, S1100i, S1100

Optionele Service plannen *12 Bestellen met onderdelennummer
Verlengde Garantie
U3-EXTW-MOB

Service beschrijving
3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Bedoeld voor ScanSnap iX100

Scansnelheden kunnen variëren, afhankelijk
van het gebruikte systeem. De scansnelheid
betreft de duur vanaf "start documentinvoer"
tot“beëindigen van documentinvoer" na
voorselecteren en indrukken van de scan-knop. In
geval van "vanaf indrukken van scan-knop" wordt
de opwarmtijd hierbij opgeteld. Opwarmtijd:
vanaf de status "gereed": minder dan 2 seconden.
Vanaf de status "papiergeleiderklep gesloten":
minder dan 3 seconden.
*2
Documenten met een lengte van circa 148mm
of minder worden gescand in de 'Best' modus,
terwijl andere documenten worden gescand in
de 'Better' modus.
*3
	 iX100 is geschikt voor het scannen van
documenten met een grotere lengte dan A4.
Deze functie is beschikbaar voor alle modi
behalve de "Excellent" modus.
*4
PC met USB 3.0 werkt zoals USB 2.0. Dit is
slechts gegarandeerd als de meegeleverde
USB-kabel wordt gebruikt.
*5
Wanneer op batterijen
*6
Met gesloten geleider
*7
PFU Limited, een onderneming van Fujitsu,
heeft vastgesteld dat dit product voldoet
aan de RoHS-richtlijn (2002/95/EG)
*8
De software is downloadbaar via de
ScanSnap website
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/
*9
Beschikbaar via een online update
*10
Dit product is speciaal ontworpen voor opslag
en ondersteuning van ScanSnap iX100. NB:
er wordt niet gegarandeerd dat dit product
bestand is tegen beschadigingen door hevige
schok of druk van buitenaf.
*11
Hoewel ScanSnap Carrier Sheets een
levensduur van 500 scans hebben, kan de
levensduur variëren aan de hand van het soort
gebruik. ScanSnap Carrier Sheets zijn bedoeld
om papieren documenten met een gewicht
van 127 g/m2 of minder in te scannen. Ze
ondersteunen ook het scannen van gevouwen
documenten die groter zijn dan 216 x 297 mm.
*12
Bepaalde beperkingen zijn van toepassing,
afhankelijk van geografische locatie. Neem
contact met ons op voor meer informatie.
*1

ENERGY STAR®
compliant

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.

Alle namen, namen van fabrikanten, merknamen en productaanduidingen worden beschermd door handelsmerkrechten en zijn handelsmerken en/of geregistreerde merknamen van de fabrikant of van hun respectievelijke eigenaren.
Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. 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 Verenigde Staten van Amerika en andere landen. App Store is een Service merk van Apple Inc.
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