
ICON SCANNER
Kompaktní řešení pro rychlý a efektivní sběr dat

Hledáte vysoce kvalitní a spolehlivé řešení pro 
skenování dokladů totožnosti? Díky inovativní 
technologii OCR a vynikajícím vlastnostem 
skenování zaručuje ICON Scanner bezpečné 
snímání dat a obrázků pro občanské průkazy, 
cestovní pasy, řidičské průkazy a mnoho dalších 
dokumentů zahrnujících osobní údaje. Díky 
tomu je dokonalým řešením pro širokou škálu 
odvětví, která vyžadují rychlé snímání dat. Od 
odbavení v hotelu, kontroly věku v kasinech 
nebo smluv o pronájmu automobilů, prodejců 
automobilů atd. ICON Scanner vám pomůže s 
vašimi pracovními procesy tím, že zjednoduší a 
zrychlí čtení, ukládání a zpracování dat.
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Občanské průkazy Cestovní pasy Víza Povolení k pobytu

Řidičské průkazy Kreditní karty Kartička pojištence

ICON SCANNER poskytuje data k zpracování z těchto dokumentů:

ICON SCANNER

Technické parametry

rozměry snímače: 147 x 149 x 79 mm
rozměry aktivní 
skenovací plochy:

94 x 130 mm

konektivita: USB 2.0 host
napájení: 5 V DC +/- 5 % (přes USB)
odběr: max. 0,5 A
zdroje světla: klasické (VIS), infra (IR)
formáty obrázků: JPG, BMP, PNG
rozlišení: nastavitelné až do 400 dpi



• skenování dokladů v klasickém světle (VIZ) a infra světle (IR)
• čtení strojově čitelné zóny (OCR) občanských průkazů, cestovních pasů a víz

Výbava

Výhody

• urychluje proces snímání dat a umožňuje snadné použití 
a zpracování dat

• rychle a spolehlivě čte všechna data ze strojově čitelné 
a vizuální zóny (MRZ)

• naskenované obrázky zaujmou výrazně ostrým 
rozlišením až 400 dpi

ICON SCANNER MŮŽE BÝT VYBAVEN TĚMITO MODULY

Různé světelné
zdroje Technologie OCR

• zabraňuje vzniku světlých skvrn nebo odrazů, které 
by mohly být způsobeny laminací nebo holografickým 
tiskem

• snadno se integruje do uživatelsky přívětivých kiosků 
nebo pultů

• snadná instalace a kompatibilita s řadou softwarových 
aplikací
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