ScanSnap S1100i
Mobilne rozwiązanie skanujące dla systemów Windows i Mac
Skanowanie dokumentów do usług „w chmurze”
Pełny pakiet oprogramowania do użytku mobilnego i biurowego
Skanowanie do folderu, platformy SharePoint, skrzynki e-mail oraz
urządzeń iPad®, iPhone®, Android™ i Kindle™

ScanSnap
S1100i

ScanSnap S1100i
Kompaktowy, prosty
w obsłudze skaner
Łatwe skanowanie dokumentów!
Idealny do użytku domowego i biurowego!
Niezbędny w epoce cyfryzacji!
Zwiększa mobilność papierowych dokumentów!

Jeden z najmniejszych przenośnych
skanerów A4 na świecie

Bezproblemowe połączenie z usługami „w chmurze”

Dzięki swojemu maleńkiemu rozmiarowi
skaner dokumentów ScanSnap S1100i
nadaje nowe znaczenie nazwie
„urządzenie przenośne”, zapewniając
jednocześnie bezproblemowe skanowanie dokumentów A41.
Wystarczy laptop i jeden kabel USB, aby móc skanować i udostępniać
dokumenty zawsze i wszędzie.
Urządzenie S1100i oferuje wspaniałą prędkość skanowania
7,5 sekundy na stronę (ok. 8 stron na minutę) dla kolorowych
dokumentów A4 w rozdzielczości do 300 dpi2
Używając opcjonalnego arkusza kolportacyjnego można skanować dokumenty nawet w formacie A3, a następnie połączyć przednią
i tylną stronę złożonego dokumentu.
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Czas skanowania mierzony jest od momentu, gdy strona zostaje wprowadzona do skanera, do momentu, gdy w całości go opuści.

Skanowanie plastikowych kart
i innych rodzajów dokumentów*

Skanery z serii ScanSnap oferują standardowy zakres funkcji, które
umożliwiają proste skanowanie do „chmur” takich jak Evernote,
Google Docs, Salesforce, SugarSync i Dropbox.

ScanSnap Folder (tylko dla systemu Windows)
Dzięki funkcji importu możliwe jest łatwe skanowanie dokumentów
do wybranej aplikacji lub usług „w chmurze” nawet, jeśli nie jest
dostępny żaden powiązany interfejs skanowania. Wystarczy wybrać
jako miejsce zapisu ScanSnap Folder i nacisnąć niebieski przycisk
skanowania. Dokumenty zostaną zaimportowane do wybranej
aplikacji i automatycznie usunięte ze ScanSnap Folder na lokalnym
komputerze.

ScanSnap współpracuje z Dropboxem
Darmowa usługa Dropbox daje swoim użytkownikom możliwość
przechowywania i dostępu do zdjęć, dokumentów i klipów video
z dowolnego miejsca. Oznacza to, że każdy plik zapisany w Dropboxie
pojawi się automatycznie także na wszystkich komputerach
i telefonach użytkownika, a nawet na stronie web Dropboxa.
ScanSnap umożliwia także współpracę z wieloma innymi serwisami
przechowywania danych „w chmurze”, wobec czego każdy
użytkownik na pewno znajdzie odpowiednie zastosowanie dla
swoich dokumentów.

Poza standardowymi rodzajami papieru
urządzenie S1100i potrafi również skanować
plastikowe karty, np. karty członkowskie.
*Karty typu ISO 7810, ID-1 format = 86 x 54 mm (działa z tłoczonymi kartami)

Ciągłe podawanie dokumentów (funkcja CDF)

Dwie możliwe ścieżki do prowadzenia papieru

Choć S1100i jest jednym z najmniejszych skanerów dokumentowych
na rynku, pozwala on na bezproblemowe skanowanie wielu stron
dokumentów z niezwykłą prędkością. Funkcja ciągłego podawania
dokumentów (Continuous Document Feeding) umożliwia podawanie
stron jedna po drugiej bez konieczności używania przycisków, co jest
możliwe dzięki automatycznej detekcji momentu wejścia i wyjścia
dokumentu ze skanera.

S1100i pozwala na ustawienie sposobu prowadzenia papieru albo
w pozycji złożonej (dla prostej ścieżki), albo w pozycji otwartej (dla
ścieżki w kształcie litery U) tak, aby jak najlepiej zeskanować dany
dokument.

Skanowanie dwustronnych dokumentów przy użyciu funkcji CDF
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1 Wsadź kartkę do skanera stroną zadrukowaną do góry i naciśnij przycisk skanowania.
2 S1100i zeskanuje zadrukowaną stronę. 3 Kartka wyjdzie ze skanera stroną
zadrukowaną w dół. 4 Ponownie włóż kartkę do skanera bez naciskania przycisku
skanowania. 5 Strona została zeskanowana. Naciśnij przycisk skanowania, aby

zakończyć proces i utworzyć plik PDF.

Prosta ścieżka

Ścieżka w kształcie litery U

www.ScanSnapit.com
Dokument otrzymany

>>

Dokument skanowany

Teraz uczyń swój dokument produktywnym
Skanuj do folderu

Skanuj do
SugarSync

Skanuj do poczty

Skanuj do Word

Skanuj do druku

Skanuj do
PowerPoint®

Skanuj do
folderu z obrazami
(tylko Windows)

Skanuj do
Rack2-Filer

(tylko Windows)

ABBYY FineReader for ScanSnap

Skanuj do Evernote

Skanuj do
ScanSnap Organizer

Skanuj do
GoogleDocs

™

Generowanie plików Microsoft®
Word, Excel® i PowerPoint®*
ScanSnap Organize r
Dostępna jest opcja tworzenia dokumentów z możliwością edycji
™
ABBYY
FineReaderMicrosoft
for ScanSnap
dzięki skanowaniu bezpośrednio
do programów
Word, Excel
i PowerPoint**.
™

Car dMinder

*Skanowanie do programów Microsoft Word i Excel jest możliwe także w Mac OS.
** Wygenerowane obrazy i tekst mogą się różnić od oryginału.

Moduł OCR najwyższej klasy
W pakiecie

Skanuj do DropBox

Skanuj do iPhoto
Skanuj do
CardMinder

Skanuj do Evernote

(notatka)

Skanuj do
Salesforce Chatter

Skanuj do Excel®

Skanuj do
SharePoint®

(dokument)

Skanuj do
urządzenia mobilnego

ABBYY FineReader for ScanSnap™

Wygodne zarządzanie kontaktami
dzięki skanowaniu wizytówek
S1100i pozwala na zeskanowanie
Twojej kolekcji wizytówek do prostego
w obsłudze programu, który umożliwia
importowanie pozyskanych kontaktów
do programów takich jak Excel, Outlook,A
Address Book, SalesForce, baz danych i innych.
A
Moduł OCR najwyższej klasy

Szybkie, elastyczne przesyłanie skanowanych dokumentów do
wybranej aplikacji dzięki Quick Menu

W pakiecie

CardMinder

Po zakończeniu skanowania pojawia się okno Quick Menu. Jego prosty,
przyjazny interfejs umożliwia szybkie i bezproblemowe przesyłanie
zeskanowanych dokumentów do wybranej aplikacji.

Quick Menu dla użytkowników systemu Windows®

Skanowanie do szerokiej gamy urządzeń mobilnych

Quick Menu dla użytkowników systemu Mac

Dzięki aplikacji ScanSnap Connect* możliwe jest bezprzewodowe
skanowanie do urządzeń iPad® i iPhone®, co pozwala na wygodne,
mobilne przeglądanie danych. Aplikacja ta jest także dostępna na
smartfonach i tabletach z systemem Android™ oraz na urządzeniach
Kindle™.
*Aplikacja ScanSnap Connect jest dostępna do pobrania za darmo w oficjalnym sklepie z aplikacjami dla danego urządzenia (Google
Play, Apple App store, Amazon App Store). Do korzystania z tej funkcji konieczne jest włączenie Wi-Fi na komputerze, na którym
zainstalowano ScanSnap.

ScanSnap Manager
W pakiecie

Dla użytkowników PC: ScanSnap
Dla użytkowników Mac: ScanSnap

Manager dla Windows®
Manager dla Mac

Specyfikacja techniczna ScanSnap S1100i

Model

ScanSnap S1100i

Kompatybilne systemy operacyjne

Windows i Mac OS. Więcej informacji: http://www.scansnap.fujitsu.com/g-support/en

Typ skanera

CDF (ciągłe podawanie dokumentów jednostronny z dwutorową ścieżką prowadzenia dokumentów (ścieżka prosta i ścieżka w kształcie litery U)

Tryby skanowania

Skanowanie jednostronne: kolor, skala szarości, tryb monochromatyczny, tryb automatyczny (wykrywanie rodzaju trybu koloru)

Czujnik obrazu

CIS (stykowy przetwornik obrazu) x 1

Źródło światła

trójkolorowa dioda LED (czerwona, zielona, niebieska)

Rozdzielczość optyczna

600 dpi
Tryb automatyczny*2

Jednostronnie: 7,5 sekundy na stronę

Tryb normalny

Jednostronnie: 7,5 sekundy na stronę (150 dpi)

Szybkość skanowania*1 (A4, układ
Tryb lepszy
pionowy)
Tryb najlepszy

Rozmiar dokumentu

Jednostronnie: 7,5 sekundy na stronę (200 dpi)
Jednostronnie: 7,5 sekundy na stronę (300 dpi)

Tryb doskonały

Jednostronnie: 35 sekund na stronę (600 dpi)

Tryb normalny bez arkusza
kolportacyjnego

A4, A5, A6, B5, B6, wizytówki, pocztówki, letter, legal, rozmiar zdefiniowany przez użytkownika
Minimum: 25,4 x 25,4 mm, maximum: 216 x 360 mm
Skaner automatycznie rozpoznaje rozmiar dokumentu.

Tryb normalny z arkuszem
kolportacyjnym

Arkusz kolportacyjny umożliwia skanowanie dokumentów A3, B4, w formacie Double letter oraz zdjęć, jak również dokumentów w rozmiarach wymienionych powyżej.

Długie dokumenty*3

863 mm długości

Zalecana gramatura papieru

52 do 209 g/m2 (dla ścieżki prostej) i 52 do 80 g/m2 (dla ścieżki w kształcie litery U).
Przy skanowaniu kart (w układzie pionowym lub poziomym): karty niewytłaczane – 0,76 mm lub mniej, karty wytłaczane – 0,76 + 0,48 mm (zgodne
z normą ISO7810)

Ustawienie papieru

Zadrukowaną stroną do góry

Interfejs*4

USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1)

Zasilanie

AC 5V / 0,5A ( x 1 port)

Zużycie energii*

W czasie użytkowania: 2,5W lub mniej, w trybie uśpienia: 1W lub mniej, w trybie Auto Standby (OFF): 0,5W lub mniej

Środowisko pracy

Temperatura: 5–35°C, wilgotność względna: 20–80% (bez kondensacji)

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)*5, waga

273 x 47,5 x 34 mm / 350g

Zgodność z przepisami środowiskowymi

ENERGY STAR® / RoHS*6

Sterownik

Dedykowany sterownik (nie współpracuje z TWAIN i ISIS™)

Dołączone oprogramowanie

zgodny
z ENERGY STAR®

Przeznaczenie

Program

Kompatybilność z PC

Kompatybilność z MAC

Sterownik skanera

ScanSnap Manager





Zarządzanie plikami

ScanSnap Organizer





Zarządzanie wizytówkami

CardMinder™





Rozpoznawanie tekstu

ABBYY FineReader for ScanSnap™





„Chmura”

Evernote





Łączność z systemami ECM

Scan to Microsoft® SharePoint®*7



Materiały eksploatacyjne i dodatkowe opcje

Numer części

Uwagi

Zestaw do czyszczenia

SC-CLE-SS

24 nasączone chusteczki czyszczące

Arkusze kolportacyjne

PA03360-0013

5 arkuszy kolportacyjnych

Futerał ScanSnap

PA03610-0001

Przeznaczony dla modelu ScanSnap S1100i i dołączonych do niego akcesoriów

Wszystkie nazwy, nazwy producentów, marek i oznaczeń produktów podlegają prawom znaków towarowych i są znakami towarowymi producentów lub zarejestrowanymi markami swoich właścicieli. Wszystkie wskazania są
niewiążące. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Apple iPad, iPhone, iPod touch i iTunes są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.

Bartłomiej Cholewa
Product Manager

kom: +48 501 360 973
tel: +48 22 510 24 55
e-mail: b.cholewa@alstor.com.pl

Szybkość skanowania może się różnić
w zależności od użytego środowiska systemowego. Szybkość skanowania mierzona jest
od momentu podania wybranego dokumentu
do momentu uzyskania dokumentu na wyjściu
po wstępnym wybraniu opcji i naciśnięciu przycisku skanowania (nie licząc czasu na rozgrzanie
skanera). Czas rozgrzewania wynosi poniżej
2 sekund lub poniżej 3 sekund jeśli pokrywa
jest zamknięta.
*2
Dokumenty mające ok. 148 mm długości lub mniej
skanowane są w trybie najlepszym, podczas gdy
inne dokumenty skanowane są w trybie lepszym.
*3
Skaner S1100i potrafi skanować dokumenty
przekraczające długość formatu A4. Funkcja
ta jest dostępna we wszystkich trybach poza
trybem doskonałym.
*4
Urządzenie jest kompatybilne z portem USB 3.0, ale
połączenie będzie miało prędkość portu USB 2.0.
*5
Gdy wyjściowa prowadnica papieru jest
w pozycji złożonej
*6
PFU LIMITED, część korporacji Fujitsu, zapewnia
zgodność tego produktu z wymaganiami
dyrektywy RoHS (2002/95/EC).
*7
Program można pobrać ze strony internetowej
ScanSnap: http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/
*1

Alstor sp.j.
Wenecka 12
03-244 Warszawa
Polska
Tel. (+48-22) 510 24 00
Faks (+48-22)675 43 10
http://www.alstor.pl/

