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MAsAÜsTÜ TARAYIC! TEKNiK şARTNAM Esİ

Tarayıcı açıldığında tarama için ısınma süresine ihtiyaç duymamalıdır. Bu özelliğe ek
olarjk cihizın elektrik tüketiminde ekonomi sağlayabilmesi için en az 40 watt alt|

tüketime sahip olması tercih sebebi olacaktır.

Taraylcl tek geçişte çiftyüz siyah_beyaz, gri tonlamall ve tam renkli tarama öze|liğe
sahip olmalldlr.

Tarayıcı A8, A7, 46, A5, A4 boyutundaki orjinalleri tarayabilmelidir. Ayrıca A3
boyutundaki orijinalleri katlanmlş olarak taraylp ekranda tam 43 boyutunda
gösterebilme özellğine sahip olmalıdır.

JPEG, PDF, BMP ve TIFF formatında tarama yapılabilmelidir.

Tarayıcı tekyüz siyah-beyaz ve gri tonlamalı 300 dpi çözünürlükte dakikadaki
tarama hızı minimum 30 (otuz) adet A4 sayfa, Çiftyüz siyah-beyaz 300 dpi

çözünürlükte dakikadaki tarama hızı minimum 60 (atmış) adet 44 görünü
tarayabilecek hızda olmalıdır.

Tarayıcının günlük tarama döngüsü en az 2.000 sayfa olmalıdır.

Tarayıcı uzun doküman taranması gerektiğinde en az 3.000mm'ye kadar (üç bin)
uzunluktaki dokümanları tarayabilmelidir.

Tarayıcı nufus cüzdanı, ehliyet, kimlİk gibi kalın ve küçük boyutlardaki dokümanları
ADF ünitesinden kıvırmadan düz geçiş ile tarama yapabilmelidir.

Farklı tür, boyuttaki dokümanlarln her seferinde yeniden ayarlarını yapmamak
üzere k6ğıt boyutunu otomatik algılama özelliğine sahip olmalıdır.

Taraylcl en az 50 adet 44 k5ğıt (8Ogr/m2) kapasiteli otomatik Doküman Besleme
(ADF) ünitesine sahip olmalıdır.

Tarayıcı 600 dpi (dot per inch),e kadar gerektiğinde kullanıcı tarafından
değiştirilebilir optik çözünürlüğe, sahip olmalıdır.

Tarayıcı en az gri tonlamalı taramada 8 bit (256 seviye), renkli taramada 24 bir
renk derinliğine sahip olmalıdır.

Tarayıcının siyah_beyaz tarama işlemi sıraslnda arka alanda mevcut renkleri
filtreieme işıehini sjglayan Colour Drop-out (Kırmızı, yeşil, Mavi) özelliği olmalıdır.,

Tarayıcıda doküman kalınlığına ve boyutuna göre a19ılayan çift kağıt_almayı

engeileyıci iki farklt dedektör bulunmalıdır. çift kağıt alma durumunda tarayıcı bunu

aıglıayauiımeıi, kul|anıcıyı uyarmalı ve tarama işlemini durdurabilmelidir.
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Tarayıcıda ADF ünitesine aynı anda yerleştirilen yerleştirilen Siyah-Beyaz, Renkli
dokümanları "otomatik Renk Algılama" özelliği ile Siyah-Beyaz. Gri tonlamalı veya
Renkli algılayıp tarayabilme özelliği donanımsal veya yazılımsal olarak
desteklen melidir.

Tarayıcıda istenildiğinde kullanılabilen tüm ayarların ( Otomatik renk algılama, sayfa
boyı"ıtu algılama, boş sayfa algılama, otomatik çözünürlük belirleme, eğrilik
giderme, sayfa yönü algılama vb. 9ibi görüntü iyileştirme ) otomatik tarama modu
ayarı ile makine tarafından otomatik olarak ayarlanabilmesini sağlayan özelliğin
bulunması tercih sebebi olaca ktır.

Taraylcl üzerinde fonksiyon tuşu olmall, bu fonksiyon tuşuna kullanıcı gerekli
tarama ayarlarını yaptlktan sonra "Tara Kaydet", Tara Yazdır", Tara e-mail Gönder"
özellikleri Tek Tuş ku|lanılarak yapılabilmelidlr.

Tarayıcı üzerindeki fonksiyon tuşlarından da kullanılabilecek Türkçe OCR
fonksiyonu olması tercih sebebi olacaktır.

Orijinal kullanım kılavuzu ve tam tercüme edilmiş Türkçe kullanım kılavuzuna sahip
o lma lıd ır.

High-speed usB 2.o arabirimine sahip olmalı ve gerekli bağlantı kablosu cihazla
birlikte verilmelidir.

cinaz 22o-24oV, 50-60Hz standartlarİna uygun olmalıdır. Cihaz ile birİikte elektrik '

kablosu ve gerekiyorsa adaptör ücretsiz verilmelidir.

Tarayıcı RoHs Ve ENERGY STAR standartlarlna sahip olmalıdır,

Taray|cl ile birlikte IsIsİM, TWAIN sürücülerinin yanl slra; tarama için uygulama
azılımı cihaz ile birlikte verilmelidir,

31. Tarayıcı
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ln o sXP VISTA ve Wifıdow 7i şletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

18. Tarayıcı istendiğinde taranacak dokümandan hem siyah-beyaz hem de renkli veya
gri tontamalı olacak şekilde iki farklı tarama yapabilecektir.

19. orjinal dokümanlar arasında metinleri ters yerleştirilmiş dokümanları algılayabilme
ve otomatik düzeltme özelliği donanımsal veya yazılımsal olarak desteklemelidir.

20. Tekyüz, çiftyüz tarama özelliklerine ilave olarak, kullanıcı tarafından aktif hale
getirilebilen; tarama sırasında görüntü (bilgi) olmayan boş sayfaları algılayıp
atlaiarak tarayabilme özelliği donanımsal veya yazılımsal olarak desteklenmelidir.

21. Tarayıcıda istendiğinde pelur kağıt gibi ince dokümanların arka yüzlerinde
oluşabilecek iç içe geçme sorunun donanımsal veya yazılımsal olarak giderebilme
fonksıyonu o laca ktlr.

22. Taranmlş görüntünün parlaklık ve kontrast ayarı, dokümanl yeniden taramaya
gerek kalmaksızın ko|ayca değiştirilebilmeli, istenilen noktada sabitlenebilmeli ve
yapılan bu ayar gerekirse taranacak tüm dokümanlara uygulanabilmelidir,

23. Tarayıcı dokümanları farklı açılarla ( 0, 90, |B0, 240 derece ) döndürerek
taranabilmelidir.


