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iX500ScanSnap iX500 

   De scanner die u op intuïtieve wijze door elke stap van het scanproces leidt
    Overal en altijd toegang tot uw documenten 

– Scannen naar en scans bekijken in diverse populaire cloud services
  – Draadloos scannen naar uw PC, Mac, iPad® / iPhone®, Android™ en Kindle™-apparaten
    Een groot aantal automatische instellingen voor probleemloos scannen
    Scan alledaagse documenten variërend van visitekaartjes tot A4, of zelfs A3
    Scan o.a. naar Word, Excel®, email en SharePoint®
  ScanSnap Cloud brengt papier rechtstreeks naar jouw cloud



“Volledigeondersteuning” van  
digitalisering tot toepassingVoor eenvoudig 

digitaliseren 
van diverse  
documenttypen

ScanSnap iX500

Simpel, snel & compact!

Digitaliseert papieren informatie op eenvoudige wijze –  
met een druk op de knop 
De iX500 maakt het makkelijk om naar PDF te scannen dankzij de 
volgende automatische instellingen en automatische 
beeldcorrectiefuncties die met een druk op de knop worden geactiveerd:

Snel
Plaats een document in de papiergeleider,, druk op “scan” en 
de iX500 begint direct met scannen. Daarnaast kan de iX500 
doorlopend maximaal 50 dubbelzijdige pagina's scannen met 
een snelheid van 25 pagina’s per minuut.

Detectie blanco pagina

ScanSnap draagvellen
Door gebruik te maken van een draagvel kunnen iX500-gebruikers 
ook grotere documenten (A3/B4), tijdschriften- en krantenartikelen 
en foto’s digitaliseren. Dergelijke documenten ingevoegd in 
draagvellen kunnen stuk voor stuk of samen met normale papieren 
documenten worden gescand.

Intuïtief “snelmenu” voor intelligente en flexibele 
bediening

Het snelmenu kan worden ingesteld om uw ‘favoriete’ 
scanbestemmingen weer te geven of een toepassing ‘aan 
te bevelen’. Als u dan bijvoorbeeld een visitekaartje scant, 
herkent het apparaat dat en wordt er automatisch een lijst met 
toepassingen die visitekaartjes kunnen verwerken weergegeven.

Scant alles, van visitekaartjes tot documenten van 
A3-afmeting

A3 A4
Irregularly shaped

documents Receipts
Business

cards

Snelmenu voor Windows® OS

Creëert bewerkbare PDF-bestanden

   Wordt met Nuance PowerPDF waarmee gebruikers meer 
kunnen dan alleen het “bekijken” en “printen” van de 
gegenereerde gegevens. Ze kunnen er zelfs op elke gewenste 
manier aangemaakte PDF-bestanden mee bewerken

    Genereert PDF-bestanden met wachtwoord en digitale ID voor 
beveiliging van persoonlijke en vertrouwelijke informatie die 
moet worden beschermd

    Creëer bewerkbare Microsoft® Word / Excel® / PowerPoint® 
bestanden

Ordent visitekaartjes op efficiënte wijze

   Scant grote aantallen visitekaartjes naar digitale 
visitekaartjesmappen   

   Stelt gebruikers in staat om gegevens naar Excel®, Outlook 
Express, Salesforce en andere databases te scannen voor 
toekomstig gebruik

Automatische formaatdetectieAutomatisch recht trekken en 
automatische oriëntatie

Automatische resolutiefunctie Intelligente automatische kleurdetectie
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Kleur / grijstinten: 300 dpi
Zwart-wit: 600 dpi

Langer dan 148 mm

Kleur / grijstinten: 200 dpi
Zwart-wit: 400 dpi

148 mm of korter

Kleur Grijs Zwart-wit

Software voor het scannen van visitekaartjes

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

CardMinder™ 

CardMinder™ 

ScanSnap Organizer 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ Mac Edition

ScanSnap Manager for Mac

ScanSnap Manager Windows

Cardiris™ for ScanSnap

Gebundeld 

Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen



>>Document ontvangen Document gescand Maak uw papier nu productief
“Volledigeondersteuning” van  
digitalisering tot toepassing

www.ScanSnapit.com

Scannen naar Folder Scannen naar Word Scannen naar  
Salesforce Chatter

Scannen naar Email
Scannen naar 
PowerPoint® 

(alleen pc-gebruikers)
Scannen naar DropBox

Scannen naar Print Scannen naar Excel®
Scannen naar Searchable  
PDF Convertor
(alleen mac-gebruikers)

Scannen naar Pictures 
(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar  
CardMinder

Scannen naar iPhoto
(alleen mac-gebruikers)

Scannen naar Evernote
Scannen naar 
SharePoint®

(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar 
ScanSnap Receipt™

Scannen naar  
Google Docs™

Scannen naar 
ScanSnap Organizer
(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar 
SugarSync

Scannen naar iPhone®/
iPad®, Android™  

en Kindle™

Scan via WiFi naar uw smart-apparaten

De iX500 bevat de unieke mogelijkheid om via WiFi direct 
verbinding met uw PC, Mac, iPad®, iPhone®, Android™ en 
Kindle™-apparaten te maken.

De scanner is uitgerust met een nieuw ontwikkelde GI-
verwerkingsengine, hetgeen betekent dat gebruikers van de 
iX500 het apparaat draadloos via hun smart-apparaat kunnen 
bedienen door gebruik te maken van de ‘ScanSnap Connect’-
toepassing* waarmee hoogwaardige scans gemaakt kunnen 
worden die op het apparaat kunnen worden opgeslagen, 
bewerkt, opgehaald en verstuurd.

* De ’ScanSnap Connect’-toepassing is gratis te downloaden van de officiële App Store van uw apparaat 
(bijv. Google Play, Apple App Store en Amazon App Store).

Verbeterde scanomgeving die is 
opgebouwd rondom de nieuwe 
“GI”-beeldverwerkingsengine

De iX500 wordt geleverd met een ingebouwde ‘dual-core’-processor 
waarmee de ScanSnap op een hoger niveau komt te staan

  Scan draadloos naar een pc, een Mac of smart-apparaat

   Verbeterde scansnelheden die niet afhankelijk zijn van het 
doelapparaat of de verbinding

   Papierinvoersnelheid die u zou verwachten van snelle 
hoogvolume-apparaten. Deze snelheid wordt nog verder 
verbeterd door USB 3.0 ondersteuning

WiFi

ScanSnap Smart-apparaat / computer

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.

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.

VISITEKAARTJES

DECLARATIES

FOTO‘S
DOCUMENTEN



ScanSnap iX500 – Specificaties
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*1 Scansnelheden kunnen variëren, 
afhankelijk van het gebruikte systeem. 

*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 Alleen computerverbinding 
*4 ScanSnap iX500 is geschikt voor het scannen 

van documenten met een grotere lengte dan 
A4. Het apparaat ondersteunt het scannen 
van langere documenten in alle modi, 
uitgezonderd de 'Excellent' modus. 

*5 De maximale capaciteit is afhankelijk van 
het papiergewicht. 

*6 Sommige computers herkennen de 
ScanSnap niet als deze is aangesloten op 
een USB 3.0 poort. Gebruik in dat geval een 
USB 2.0 poort.

*7 Alleen Android™ / iOS in geval van WiFi-
verbinding.

*8 Waarden zijn landafhankelijk. 
*9 IEEE802.1X-verificatie niet ondersteund. 
*10 Exclusief de stapelaar en andere externe 

hulpstukken.
*11 PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, 

heeft vastgesteld dat dit product voldoet 
aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EU).

*12 PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, 
heeft vastgesteld dat dit product voldoet  
aan de Ecodesign Directive-richtlijn 
(2009/125/EC).

*13 De software is downloadbaar via de 
ScanSnap website  
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/

*14 Beschikbaar via een online update
*15 Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, 

afhankelijk van geografische locatie. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

ENERGY STAR®  
compliant

Verbruiksproducten en opties Bestellen met onderdelennummer Opmerkingen
Kit met verbruiksproducten CON-5656-001A 1 x opakrol; 1 x remrol; totale maximale levensduur 200.000 documenten of 1 jaar
Reinigingskit SC-CLE-SS 24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
Draagvellen PA03360-0013 5 draagvellen
ScanSnap-tas PA03951-0651 Bedoeld voor ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, S510M, S500, S500M

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.

Productnaam ScanSnap iX500
Ondersteunde besturingssystemen Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie
Scannertype ADF (automatische documentinvoer)
Scanning modes Simplex / Duplex scannen, Kleur / Grijstinten / Zwart-wit / Automatisch (detectie kleur / grijstinten / zwart-wit)*3

Beeldsensor Kleur CCD (charge-coupled device) x 2
Lichtbron 3 Kleur LED (RGB)

Scansnelheid*1 
(A4 staand)

Automatisch*2 Simplex: 25 ppm, Duplex: 50 ipm
Normaal Simplex (kleur / grijstinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 25 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 50 ipm

Beter Simplex (kleur / grijstinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 25 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 50 ipm
Best Simplex (kleur / grijstinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 25 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 50 ipm

Uitstekend*3 Simplex (kleur / grijstinten 600 dpi) (zwart-wit 1,.00 dpi): 7 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 14 ipm

Document size 

Normaal zonder draagvel
A4, A5, A6, B5, B6, visitekaartje, ansichtkaart, brief, legal en aangepaste formaten

Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximaal : 216 x 360 mm / Detecteert automatisch de documentgrootte
Normaal met draagvel*3 Door gebruik van een draagvel kunnen naast de hierboven vermelde documentformaten ook A3, B4, dubbele brief en foto’s worden gescand

Scannen van lang papier*4 Lengte 863 mm

Papiergewicht (dikte)
40 tot 209 g/m2 / Maat A8 : 127 tot 209 g/m2

Kaartjes kan worden gebruikt (portrait / landscape), non-reliëfdruk : 0.76 mm or less / kaarten met reliëfdruk (type conform ISO7810)
Capaciteit papierinvoer*5 50 pagina’s (A4: 80 g/m²) 
Interface*6 USB 3.0 (USB 2.0, USB 1.1 ondersteunde)

WiFi interface*7

In acht genomen normen IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
Communicatiemodus Infrastructuurmodus

Frequentie*8 2.412 GHz tot 2.462 GHz / 2.412 GHz tot 2.472 GHz 

Communicatieafstand Binnen, 50 m (aanbevolen: binnen < 25 m) 
Kan afwijken afhankelijk van omgevingsfactoren en het toeganspunt waarop wordt aangesloten 

Beveiliging*9 WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES), WPA, 
WPA2 (AES/AUTO), SharedKey (WEP 64-bit/128-bit), 802.1X (WEP 64-bit/128-bit)

Eenvoudige installatie  WPS2.0 ondersteund (knop / PIN-code)
Voeding AC 100V tot 240V, 50/60Hz

Stroomverbruik
USB-aansluiting In actieve stand : 20W of minder (Slaapstand: 1,6W of minder) Auto Standby (OFF) mode: 0,4W of minder 

WiFi-ingeschakeld  In actieve stand : 20W of minder  (Slaapstand: 2,5W of minder) Auto Standby (OFF) mode: 0,4W of minder 
Bedrijfsomstandigheden Temperatuur: 5ºC tot 35ºC / Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (niet-condenserend)
Afmetingen (B x D x H)*10 / Gewicht 292 x 159 x 168 mm / 3kg
Voldoet aan milieuvoorschriften ENERGY STAR® / RoHS*11  / Ecodesign*12

Driver Specifieke driver (TWAIN / ISIS™ niet ondersteund)
Andere Detectie van dubbele invoer Ultrasone detectie van dubbele invoer sensor
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs) 1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen

Software

Doel Software iOS Android PC Compatible MAC Compatible
Scannerdriver ScanSnap Manager 3 3

Bestandsbeheer ScanSnap Organizer (ScanSnap Sync*14) 3

Manager voor visiekaartjes CardMinder™ 3 3

PDF-bewerking
Nuance® Power PDF Standard 3

Nuance® PDF Converter voor Mac 3

Tekstherkenning ABBYY FineReader voor ScanSnap™ 3 3

ECM-koppelsoftware Scannen naar Microsoft® SharePoint®*13 3

Beheer van bonnen ScanSnap Receipt*14 3 3

Synchronisatie met uw apparaten ScanSnap Connect App (ScanSnap Sync*14) 3 3 3 3

Optionele Service plannen *15 Bestellen met onderdelennummer Service beschrijving
Verlengde Garantie U3-EXTW-DKT 3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

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

Software Scannen naar
ScanSnap Cloud Box, Dropbox, Evernote, Expensify, Google Drive, Google Photos, OneDrive, Shoeboxed, Concur Expense, QuickBooks Online


