
Lever   
uitzonderlijke 
bedrijfs-
resultaten
Presteer een niveau hoger

 Efficiënt. Scan allerlei soorten 
papieren documenten met 
behulp van toonaangevende 
technologie

 Compact. Geschikt voor 
bureaus en toonbanken voor 
directe documentvastlegging 
en transacties

 Automatisch. Ga eenvoudig van 
analoog naar digitaal met de 
knoppen op het gebruikerspaneel

 Intuïtief. PaperStream Capture 
en PaperStream IP voor 
het hoogwaardig scannen 
van meerdere documenten 
tegelijkertijd en beeldopschoning

FUJITSU Image Scanners  
fi-7140 en fi-7240



Uitzonderlijke 
prestaties beginnen bij 
betrouwbare, compacte 
hardwaretechnologie 
met automatische 
ondersteuning op basis 
van intuïtieve processen

Deze betrouwbare scanoplossingen zijn ontwikkeld voor 
naadloze integratie
De fi-7140 en fi-7240 bieden bedrijven probleemloze documentvastlegging voor 
werkgroepen en afdelingen. Deze robuuste scanners zijn eenvoudig in te stellen, 
intuïtief in gebruik en probleemloos in onderhoud dankzij vervangbare onderdelen 
en eenvoudige reinigingsroutines. Zowel de hardware als de PaperStream-software 
zijn voorzien van de nieuwste fi Series-technologie.

Voor optimale integratie – stel bedrijfsbreed routines in  
Definieer routines voor informatieverwerking en simuleer papiergebaseerde 
processen met PaperStream Capture. Koppel deze routines vervolgens aan het 
intuïtieve gebruikerspaneel op de voorkant van de scanner en activeer deze direct 
wanneer relevante documenten moeten worden vastgelegd.

Beheer vanaf één locatie
Met Scanner Central Admin-software kunt u Fujitsu-scanners, scanprofielen en 
routines instellen, gedistribueerd, beheerd en onderhouden vanuit één locatie, zodat 
de scanneruitvaltijd op het volledige systeem wordt geminimaliseerd.

Met de slanke en compacte fi-7140- en fi-7240 desktopscanners van Fujitsu kunt u de content uit 
papieren documenten samenvoegen met digitale content.

• Profiteer van de geweldige kwaliteit die u met automatische documentvastlegging kunt bereiken
• Vergroot de reikwijdte van aan documentbeheer gerelateerde activiteiten, zoals facturering en 

orderverwerking, archivering en workflowmanagement
• Deze oplossing voor documentvastlegging is naadloos te integreren in bestaande en nieuwe 

taken, zoals de huidige postafleveringsmethoden of het aanpakken van issues met betrekking tot 
regelgeving



Onafhankelijke oppakrollen voorkomen dat een scheef 
document de uitlijning van de volgende vellen beïnvloedt.

fi-7140 / fi-7240 – A4 Staand op 300 dpi 40 ppm / 80 ipm
Scan gemengde batches via de invoergleuf voor 80 vel

Verbeterde verwerking van gemengde 
documentbatches en continu ononderbroken scannen
Het belangrijkste element van deze scanners is de uitstekende papierinvoer: ze 
kunnen gemengde batches scannen met een dikte van 27 tot 413 g/m2. Om 
het oorspronkelijke document te beschermen, zijn de scanners voorzien van 
een papierbeschermingsfunctie die het papieren document in de gaten houdt 
en automatisch met de papierinvoer stopt wanneer er onregelmatigheden 
worden gedetecteerd. 

Bij het scannen van gemengde batches worden documenten met 
verschillende afmetingen, vormen, oppervlakken en dikten gegroepeerd 
en in een en dezelfde batch verwerkt, waarbij de rollen van het 
scheefheidsreductiemechanisme voorkomen dat scheve documenten een 
nadelige invloed hebben op de resterende vellen. Op deze manier wordt 
elk document moeiteloos zeer nauwkeurig vastgelegd zonder kreuken of 
beschadigingen.

Beide scannermodellen hebben een ultrasone sensor die nauwkeurig 
meerdere papierlagen detecteert wanneer er tegelijkertijd twee of meer 
vellen in de scanner worden ingevoerd. Dankzij de intelligente functie voor 
multi-invoer kunnen er parameters voor het scannen van documenten worden 
toegepast. Zo kunt u instellen dat de sensoren toegevoegde bijlagen, zoals 
plaketiketten of items met een bijgevoegde foto, helpen identificeren en 
negeren om verstoring van het scanproces te voorkomen.

Geïntegreerde flatbed voor nog meer 
scanmogelijkheden
De fi-7240 heeft een ultrasnelle geïntegreerde flatbedmodule voor het 
scannen van verschillende documenttypen, zoals gebonden, geniete of 
kwetsbare documenten.

Post-imprinter voor fi-7140 
De optionele imprintereenheid drukt na het 

scannen identificatiemarkeringen zoals 

datums, alfanumerieke codes en symbolen af 

op de achterzijde van het originele document.   

{Artikelnummer  – PA03670-D201}

Zwart documentkussen voor fi-7240 
Hiermee kan de fi-7240 een gescand document 

op een flatbed automatisch bijsnijden.

{Artikelnummer – PA03670-D801}

Carrier sheets
Met behulp van carrier sheets kunt u 

documenten scannen die groter zijn dan A4 

of foto’s en knipsels die beschadigd zouden 

kunnen raken als ze via een automatische 

documentinvoer worden verwerkt.  

{Artikelnummer – PA03360-0013}

Optional extra’s



Gebundelde software

Specificaties

Fujitsu’s beste scannerstuurprogramma en software voor documentvastlegging
PaperStream IP 
Scannerstuurprogramma voor hoogwaardige beeldverbetering 

 ■ Scannerstuurprogramma compatibel met TWAIN en ISIS
 ■ Marktleidende, geïntegreerde beeldverbeteringsmogelijkheden
 ■ Patchcode- en streepjescodeherkenning
 ■ Vooraf gedefinieerde en aangepaste scanprofielen voor routinetaken
 ■ Ondersteunt de gebruiker indien nodig met visuele begeleiding 
via ‘Assisted Scan’

 ■ Automatisch bijsnijden, automatisch rechtzetten, automatische 
kleurherkenning, automatische blanco-paginaherkenning en 
-verwijdering

PaperStream Capture 
Efficiënte hoogwaardige front-endvastlegging

 ■ Eén scantoepassing die de routinetaak van documentvastlegging 
vereenvoudigt en versnelt via het concept ‘Scannen met één klik’

 ■ Heel snel, heel veel scannen met realtime beeldweergave, 
streepjescodedetectie en indexering

 ■ PaperStream IP-technologie voor verwerking en automatische 
beeldverbetering is een integraal onderdeel van PaperStream Capture en 
zorgt voor hoogwaardige beelden

 ■ Scan, controleer, indexeer, publiceer in één gestroomlijnd proces dat elke 
gebruiker eenvoudig kan uitvoeren

 ■ Ondersteunt ad-hocscanvereisten voor uitzonderingsverwerking via 
‘Assisted Scan’ en wijzigt, waar nodig, onmiddellijk instellingen
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*1  Het minimum scangebied geldt alleen voor de ADF. 
*2  Met de fi-7140 en fi-7240  kunnen documenten 

worden gescand die langer zijn dan A3: 
documenten met een maximale lengte van 
5.588 mm kunnen worden gescand in een 
maximale resolutie van 200 dpi.

*3    Het papiergewicht geldt alleen voor de ADF.
*4  Geschikt voor scannen van maximaal 3 kaarten 

tegelijk. (NB: invoer van meerdere kaarten met 
reliëfdruk is niet ondersteund).

*5  De daadwerkelijke scansnelheden worden beïnvloed 
door de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht en 
verwerking door de software.

*6  JPEG gecomprimeerde cijfers.
*7  TIFF G4 gecomprimeerde cijfers.
*8  De maximumcapaciteit hangt af van het 

papiergewicht.
*9  De maximale uitgangsresolutie kan variëren. Dit 

hangt af van de grootte van het scangebied en van 
de vraag of er enkel- of dubbelzijdig wordt gescand.

*10  Er kunnen scanbeperkingen van kracht zijn als 
er in een hoge resolutie wordt gescand (600 dpi 
of hoger). Dit hangt af van de scanmodus, de 
documentgrootte en het beschikbare geheugen.

*11  Exclusief ADF papiergeleider en stapelaar.
*12  De software kan worden gedownload vanaf 

de website waarvoor een koppeling op de 
installatie-dvd-rom te vinden is.

*13 PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, 
heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan 
RoHS-vereisten (2011/65/EU)

*14 Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, 
afhankelijk van geografische locatie. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

Model fi-7140 fi-7240
Ondersteunde besturingssystemen Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ voor meer informatie
Scannertype ADF ADF en Flatbed
Scanmodi Enkelzijdig / Dubbelzijdig, Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit
Beeldsensortype Kleur-CCD x 2 Kleur-CCD x 3
Lichtbron Witte LED-array x 2 Witte LED-array x 3

Documentgrootte
ADF Minimum*1: A8 staand (50,8 x 54 mm) / Maximum: Legal (216 x 355,6 mm)

Lange pagina’s scannen: 216 x 5.588 mm*2

Flatbed – 216 x 297 mm
Aanbevolen papiergewicht *3 27 - 413 g/m2 / ondersteunt 127 - 209 g/m2 voor A8 ID-kaarttypen (ADF): staand / liggend, 1,4 mm dik of minder*4

Scansnelheid (A4 staand)*5

Kleur*6 / Grijswaarden*6 / Zwart-wit*7 Enkelzijdig: 40 ppm, Dubbelzijdig: 80 ipm (200, 300 dpi)

Flatbed – 1,7 seconden (200 dpi)
Capaciteit papierbaan (A4 liggend)*8 80 vel (A4: 80 g/m2)
Achtergrondkleuren Wit / Zwart (selecteerbaar) 
Resolutie uitvoer*9    Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit 50 tot 600 dpi (aanpassen in stappen van 1 dpi), 1200 dpi (driver)*10

Formaat uitvoer Kleur: 24 bits, Grijswaarden: 8 bits, Zwart-wit: 1 bits
Interface / Vorm aansluiting USB 2.0 / USB: B-type

Functie voor beeldverwerking
Dropout kleur (R, G, B), Scheefstandcorrectie, Bijsnijden, Multibeeld, Automatische kleurdetectie, Overslaan van blanco pagina’s, 

i-DTC, Geavanceerde DTC, Vereenvoudigde DTC, Foutdiffusie, Rasteren, Moiré-verwijdering, Beeldnadruk, Kleurcorrectie, Drop-out kleur 
(Geen, Gespecificeerd, Kleurverzadiging), sRGB, Verwijderen van ponsgaten, Tabbladen bijsnijden, Bovenste/onderste scheiding

Voedingseisen Wisselstroom, 100 tot 240 V, ±10%

Energieverbruik 
In bedrijf: 36 W of minder (slaapstand: 1,8 W of minder) 
Automatische stand-bymodus (UIT): 0,35 W of minder

In bedrijf: 39 W of minder (slaapstand: 1,8 W of minder) 
Automatische stand-bymodus (UIT): 0,35 W of minder

Bedrijfsomgeving Temperatuur: 5°C tot 35°C, relatieve vochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)
Afmetingen (B x D x H basiseenheid)*11 / Gewicht 300 x 170 x 163 mm / 4,2 kg 300 x 577 x 234 mm / 8,8 kg

Meegeleverde software / Stuurprogramma‘s
PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap 

Manager for fi Series*12, Scan to Microsoft SharePoint*12, ABBYY FineReader for ScanSnap™*12, Scanner Central Admin Agent

Milieutechnische naleving ENERGY STAR® / RoHS*13

Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs) 1 Jaar Standaardgarantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.  
Onsite Service = Bezoek door monteur met reserveonderdelenkit om het product bij u op locatie te repareren.  

Optionele Service plannen*14 Bestellen met onderdelennummer Service beschrijving
Verlengde Garantie U3-EXTW-WKG 3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen
Brons Serviceplan U3-BRZE-WKG 3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld


