
Rýchle, presné a 
spoľahlivé pultové 
skenovanie 
šekov.

you can

Ultrakompaktný 
skener na šeky 

CR-50.



Pohodlné a produktívne  
skenovanie šekov určené na použitie  
pri obchodných transakciách. 
Pre banky, poskytovateľov finančných služieb a obchodníkov, ktorí potrebujú rýchle spracovanie 
platieb šekom, je skener imageFORMULA CR-50 ideálnym riešením. Je kompaktný a dodáva 
sa spolu s množstvom inteligentných aplikácií, ktoré možno používať aj v tých najnáročnejších 
podmienkach - napr. pri platbách v pobočkách alebo u vzdialených poskytovateľov platobných 
služieb, kedy je zachovanie rýchleho a presného toku transakčných dát kriticky dôležité.

Pokročilá technológia zvyšujúca 
produktivitu a výkonnosť

Skener CR-50 ponúka pokročilé funkcie, 
ktoré vychádzajú z dobrej reputácie 
spoločnosti Canon v oblasti inovatívnosti a 
kvality na trhu so skenermi na šeky. Pri 
svojej ultrakompaktnej konštrukcii skener 
CR-50 ponúka vysokorýchlostné skenovanie 
až 50 šekov za minútu, presné čítanie MICR 
(rozpoznávanie magneticko-atramentových 
znakov) a zabudovaný popisovač. 

Skener CR-50 sa jednoducho používa aj 
udržiava a poskytuje výkonné nástroje na 
zvýšenie produktivity a výkonnosti. 

Produktívne skenovanie a 
ultrakompaktná konštrukcia

Skener CR-50 skenuje impozantných 50 
šekov za minútu (ČB) a pojme až 50 šekov 
do svojho podávača dokumentov - takže aj 
najzaneprázdnenejšie prevádzky môžu 
pracovať bez prestojov. Jeho kompaktný 
dizajn znamená, že sa CR-50 pohodlne 
zmestí na stôl alebo pult, kde je priestor 
často obmedzený.  

MOCR: pre presný, konzistentný 
výkon

Skener imageFORMULA CR-50 je vybavený 
patentovanou magnetickou hlavou Canon a 
dokáže čítať údaje MICR s vysokým stupňom 
presnosti a znižovať tak chyby pri 
transakciách. Čítanie údajov MICR umožňuje 
spracovanie OCR (MOCR) zaručujúce presné 
snímanie údajov bez nutnosti znižovať 
rýchlosť. 

Inovatívne, vysokovýkonné 
spracovanie obrazu

Skener CR-50 ponúka pokročilé funkcie 
spracovania obrazu, ktoré vychádzajú z 
vysoko presnej optickej technológie 
spoločnosti Canon. Funkcia filtrovania 
drobného textu zaručuje nasnímanie 
všetkých dôležitých informácií a elimináciu 
nepotrebného „šumu“ zo vzorovaného 
pozadia. 

Aj zabudovaný predskenovací popisovač je 
štandardnou funkciou skenera CR-50. Slúži 
na snímanie a tlač dôležitých informácií 
požadovaných pre potreby auditov.



Konzistentný výkon, na ktorý sa 
môžete spoľahnúť

Špičková technológia manipulácie s 
papierom od spoločnosti Canon umožňuje 
spracovanie zmiešaných skupín 
dokumentov alebo jednotlivých dokumentov 
rýchlosťou, ktorá je konzistentná, spoľahlivá 
a neprerušovaná. Funkcie, ako napríklad 
infračervená detekcia dvojitého podávania a 
nastavenie hrúbky papiera, maximalizujú 
produktivitu a zaručujú dodržanie termínov 
na spracovanie. Aj pri náročnej záťaži dokáže 
skener CR-50 spracovať až 2500 skenov  
za deň.

Jednoduchá údržba, ktorá znižuje 
prestoje a výpadky

Skener CR-50 disponuje odklápacím krytom, 
ktorý umožňuje jednoduchú údržbu, 
znižujúcu nutnosť nákladného servisu mimo 
pracoviska. Užitočná funkcia Upozornenie na 
zvyšný atrament vás upozorní, keď treba 
vymeniť kazetu s popisovačom, takže môžete 
dostatočne dobre plánovať svoj rozpočet. 
Nástroj na záznam údajov (protokolov) slúži 
na sledovanie používania a umožňuje vám 
sledovať a zaznamenávať hlavné parametre 
fungovania zariadenia, ako je celkový počet 
skenov, dvojité podania, počet výtlačkov a 
hodín používania displeja LED.  

Softvér určený na podávanie výkonu

Softvér Canon Scanning Utility umožňuje 
rýchle a intuitívne snímanie šekov a 
obrázkov, ukladanie súborov, prezeranie 
obrázkov a ďalšie funkcie, ktoré vám 
pomáhajú rýchlo a presne skenovať údaje 
potrebné pre váš tok pracovných činností. 
Pomocou štandardizovaného ovládača 
Ranger založeného na technológii Silver 
BulletTM môžu systémoví integrátori 
jednoducho zakomponovať skener CR-50  
do pracovného postupu spracovania šekov, 
zatiaľ čo súprava vývojárskych nástrojov 
(SDK) vývojárom umožňuje skener CR-50 
plne integrovať do vlastných softvérových 
aplikácií. Aktualizácie firmvéru sa vykonávajú 
jednoducho - vylepšenie ovládača aj 
firmvéru je k dispozícii vo forme jediného 
aktualizačného súboru.  

Typ podniku Použitie

Banky a poskytovatelia finančných 
služieb Na platby, vklady a výbery

Verejná správa Na platby - napr. účty za siete, poštové transakcie

Lekárske praxe a lekárne Na platby a následné žiadosti o refundáciu poistného

Maloobchod Na platby v pokladni

CR-50: pre rýchle, presné farebné skenovanie šekov v prostrediach, kde je obmedzený priestor. 



Technické špecifikácie: Ultrakompaktný skener na šeky CR-50

 Typ Stolný skener s podávaním listov
 Čítací snímač dokumentov Snímač CMOS CIS
 Optické rozlíšenie 600 dpi
 Zdroj svetla Dióda LED RGB
 Strana snímania Jednostranná/obojstranná tlač
 Rozhranie Vysokorýchlostné USB 2.0
 Rozmery Zavretý zásobník: 140 (Š) x 223 (H) x 188 (V) mm
 Hmotnosť cca 2,0 kg
 Požiadavky na napájanie 220 - 240 V AC (50/60 Hz)
 Spotreba energie Skenovanie: 21 W (alebo menej), spánkový režim: menej než 4 W
 Prevádzkové prostredie 10 - 32.5SDgrC (50 - 90,5SDgrF), vlhkosť: 20 - 80 % RV
 Ekologické normy Smernica RoHS a program ENERGY STAR

 RÝCHLOSŤ SNÍMANIA*
 (americké šeky, 200 dpi)
 ČB 50 šekov/minúta (20 šekov/minúta pri 300 dpi)
 Škála sivej 50 šekov/minúta (20 šekov/minúta pri 300 dpi)
 Farebne 20 šekov/minúta

 TECHN. PARAMETRE
 DOKUMENTOV
 Šírka 54 - 108 mm
 Dĺžka 80 – 228 mm
 Hrúbka Bežný rozmer: 60 - 120 g/m² (0,08 – 0,2 mm)
  Infračervená detekcia dvojitého podania ZAPNUTÁ: 81 - 105 g/m² 

(0,10 - 0,14 mm)
 Oddeľovanie papiera Metóda hrebeňových valcov
 Zoraďovacie priehradky Jedna priehradka
 Kapacita podávača 50 hárkov

 REŽIM VÝSTUPU  Binárny režim: Čiernobiela/difúzia chýb/filtrovanie drobného textu
  Škála sivej: 4-bit/8-bit
  Farebne: 24-bit

 Výstupné rozlíšenie Binárny režim a škála sivej: 100, 200, 300 dpi
  Farebne: 100, 200 dpi

 FUNKCIE PRODUKTU   Automatická detekcia formátu strany, odstránenie zošikmenia, 
filtrovanie drobného textu, infračervená detekcia dvojitého 
podania, zvýraznenie okrajov, možnosť automatického podávania, 
odstránenie rámikov, funkcia prídavných modulov, zaručenie 
kvality obrazu**, nástroj na záznam protokolov.

 Popisovač Zabudovaný popisovač, upozornenie na nízku hladinu atramentu

 PRIBALENÝ SOFTVÉR  Podporované OS: Windows XP/VISTA/7
  Canon Scanning Utility pre CR-50, ovládač Ranger
 MICR/OCR MICR: E13B/CMC-7, OCR: E13B/OCR-A/OCR-B
 Možnosti  Súpravy na vývoj softvéru (3 typy): CR-SDK , CR-SDK.NET, 

Ranger API (k dispozícii prostredníctvom programu Canon 
Business Solutions Developer Programme – www.canon-europe.
com/bsdp)

 Spotrebný materiál Atramentová náplň do popisovača

 Odporúčaná denná produktivita cca 2500 strán/deň

* Rýchlosť skenovania závisí od technických parametrov počítača a nastavenia funkcií. 
** Zaručenie kvality obrazu - Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou CR-SDK.

Niektoré zobrazenia sú simulované pre lepšiu názornosť. Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód 
spoločnosti Canon. Táto brožúra a technické špecifikácie produktu boli vytvorené pred uvedením produktu na trh. 
Konečné špecifikácie podliehajú zmenám ™ a ® bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky názvy spoločností  
a/alebo produktov sú ochrannými známkami svojich jednotlivých vlastníkov na príslušných trhoch a/alebo v 
príslušných krajinách.
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