
تبسيط المسح الضوئي لجوازات السفر — 
دقيق، وسريع، وبدون صعوبات

Alaris ملحق السطح المستوي لجوازات السفر من

تجربة مسح ضوئي احترافية لجواز السفر

 Alaris تتكامل الماسحات الضوئية من سلسلة
S2000 بالكامل مع الملحق المسطح لجوازات السفر 
من Alaris. ال توجد طريقة أكثر أماًنا لمسح جوازات 
السفر أو المستندات الصغيرة، أو المستندات السميكة، 

أو الهشة. 

ما عليك سوى وضع جواز السفر مباشرة على سطح 
الماسح لتشغيل المسح الضوئي. ال حاجة إلى استخدام 

اليد أو التدخل. أكمل المسح الضوئي لصفحة من صورة 
جواز السفر في أقل من ثانيتين - أو صفحتين في حوالي 

ثالث ثواني - بدقة 300 نقطة في البوصة. والتقط ما 
يصل إلى 24 بت، بدقة 1200 نقطة في البوصة.

أداء موثوق فيه لراحة البال

باإلضافة إلى عدم وجود خطر على جواز السفر، يتم 
دائًما النظر إلى هذه المستندات القيمة أثناء عملية المسح 

الضوئي، مما يضيف راحة بال لك ولعمالئك. امسح 
جواز السفر ضوئًيا وأعده بخطوة واحدة تتسم بالكفاءة.

مميزات مصممة لتشغيل يتسم بالكفاءة

باستخدام الملحق المسطح الخاص بجوازات السفر، لن 
تحتاج إلى كابل طاقة آخر، أو منفذ USB على جهاز 
الكمبيوتر المضيف الخاص بك. بفضل تكامل برنامج 

تشغيل ISIS وTWAIN السلس مع الماسحات 
الضوئية من سلسلة S2000، ال حاجة الستخدام 

العديد من برامج تشغيل الماسحات الضوئية. يمكن 
مزج مستندات العمالء الممسوحة ضوئًيا الجاهزة 
مع الصور الملتقطة من الملحق المسطح الخاص 

بجوازات السفر حسب الحاجة. 

تصميم يوفر المساحة 

يتم تثبيت الملحق المسطح الخاص بجوازات السفر 
من Alaris أسفل الماسحة الضوئية، للحصول على 

بصمة أصغر وتستخدم مساحة أقل على المكتب.

البساطة بلمسة واحدة

يتكامل الملحق المسطح الخاص بجوازات السفر 
من Alaris بسالسة وسهولة مع سير عملك. امسح 

 Alaris ضوئًيا من خالل لمسة زر على برنامج
 .Info Input Express Limited Edition

حيث يتكامل مع الملحق المسطح الخاص بجوازات 
 S2000 السفر والماسحات الضوئية من سلسلة

الستخراج البيانات والتحويل الرقمي لبرنامج التشغيل. 
الضغط المناسب وعرض خيارات المسح الضوئي 

تتيح المسح الضوئي من، وإرسال الصور إلى 
تطبيقات األعمال. 

استعد لمسح جوازات السفر والمزيد ضوئًيا

باستخدام الملحق المسطح الخاص بجوازات السفر 
من Alaris، تكون جاهًزا للتعامل مع جوازات السفر 

والمستندات الصغيرة أو الحساسة األخرى. 

الشريك المثالي للماسحة الضوئية من سلسلة Alaris S2000. امسح صفحتان 
من جواز السفر ضوئًيا مرة واحدة في ثواني. ال تحتاج إلى معالجة المستند ولن 

تحتاج إلى مراقبة صاحبها.



 Alaris ملحق السطح المستوي لجوازات السفر من  
الميزات

1200 نقطة في البوصة الدقة البصرية 

75، و100، و150، و200، و240، و250، و260، مستوى دقة المخرجات 
و300، و400، و500، و600، و1200 نقطة في البوصة 

186 × 127 مم أقصى حجم للمستند 
)7.3 × 5 بوصة( 

255 × 306 × 72 مم الطول × العرض × طول 
)10 × 12 × 2.8 بوصة( 

1.6 كجم )3.5 رطاًل( الوزن 

1015783 كتالوج رقم 

Alaris IN2 Ecosystem

تحتاج بيئة البيانات المعقدة اليوم إلى منهج 
متكامل للحصول على المعلومات. يوفر 

IN2 Ecosystem الحل األفضل للحصول 
على المعلومات لعملك التجاري باستخدام ماسحات 

ضوئية وبرامج وخدمات رائدة يتم توفيرها عبر 
شبكة من الشركاء الموثوق فيهم.

يوفر لك IN2 Ecosystem ما يلي:

المالئمة المناسبة: حلول تناسب أهدافك وبيئتك   •
وميزانيتك التجارية 

الخبرة المناسبة: حلول تبسط عملك- من   •
الحصول عليها حتى التشغيل والملكية 

نتائج مناسبة: حلول توفر قيمة أعمال تجارية   •
فائقة من خالل الحصول على معلومات سريعة 

ودقيقة وموثوق فيها

alarisin2.com ،للتعرف على المزيد

راجع كتيب الجوائز ➥ 
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 لمزيد من المعلومات، يرجى التعرف على كيفية االتصال بنا على موقع: 
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact

لمعرفة المزيد: 
www.kodakalaris.com/go


