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DR-5010C 
A3 Yüksek Hızlı 

Doküman Tarayıcı 

 

 
 
 
 

Bilgilerinizi kolayca ve 
akıllıca yönetin 



 
 
 
 
 
 
 
 

Akıllı çözümler. 
 
 

Arşivleme ve doküman  dağıtımı işlemlerinizi 
geliştirir. İşinize faydalar sağlar. 

 
 
 

Son derece yetenekli bilgi yönetimi firmanıza üstün bir rekabet gücü sağlar. 
Önemli dokümanlarınızı kolayca ve zamanında nasıl kaydedeceğinizi, paylaşacağınızı, 
saklayacağınızı ve bulacağınızı Canon'un DR-5010C yüksek hacimli tarayıcısı ile 
keşfedin. Ayrıcalıklı çok yönlülük, eşsiz üretkenlik ve tam güvenirlilik sağlayarak 
işinizin rakipsiz olmasına yardımcı olur. 
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Form işlemlerinden elektronik 
doküman dağıtımına kadar 

Tüm doküman ebatlarını  kabul  eder: 
A3'den mini plastik kartlara  kadar 

 
İhtiyacınız olan her neyse DR-5010C 
size sunar. Her ihtiyacı  karşılayabil- 
mek için geniş çaplı  tarama uygu- 
lamaları  sunar - ve bu sadece 
başlangıçtır. Verilerinizi elektronik 
olarak şirket ağınıza veya  e-posta 
aracılığıyla dağıtabilirsiniz  - bu size 
zaman  kazandırır ve posta  maliyet- 
lerinizi düşürür. Arşivlenen bilgilerin 
bulunması da eşit kolaylıktadır. 
Sadece bir depoya saklamanın 
dışında, her ihtiyacınız olduğunda 
erişilmeye hazırdır. 

Dokümanlarınız  çeşitli ebatlarda ve 
kalınlıkta gelir, bu nedenle tarama 
için kabul edilebilirliklerini kontrol 
etmeniz  gerekir. DR-5010C her şeyi 
düzgün  bir şekilde tarar - geniş A3 
sayfalarından en küçük kartlara 
kadar.  Plastik, karton, kalın ve hatta 
çok ince kağıt pozları hiç problem 
değildir. DR-5010C tasarımı iş 
verimliliğini arttırmak  için normal 
U-kağıt yoluna  ek olarak özel bir 
düz kağıt yolu içerir. 

 
Şaşırtıcı derecedeki küçük 
boyut size alan  kazandırır 

Esnek ve ultra güvenilir 
doküman besleme 

 
Birçok A3 tarayıcıları  hantal yapıya 
sahipken  DR-5010C şaşırtıcı 
derecede küçük boyutludur ve 
masa üzerinde minimum yer kaplar. 
Şirketinizdeki veya  bölümünüzdeki 
herkesin geniş boyutlu, renkli 
tarama verimliliğinden faydalana- 
bilmesi için herkesin ulaşabileceği 
bir yere yerleştirebilirsiniz. Aynı 
zamanda bu evrak yükünüzün de 
ortadan kalkması anlamına gelir - 
sadece alandan tasarruf etmez 
aynı zamanda alan da kazanırsınız. 

Canon tarayıcıları  son derece 
güvenilir kağıt beslemesi için 
standartları koyarlar.  DR-5010C, 
her tip medyanın problemsiz bir 
şekilde hazırlanmasını sağlayan iki 
kağıt yolu ile bunun  biraz daha 
ötesine geçmiştir.  Ayrıca herhangi 
bir hata sonrasında taramanın hızlı 
bir şekilde yeniden başlatılması için 
yeni bir  'Hızlı Kurtarma'  sistemi 
mevcuttur. Ultrasonic çift besleme 
dedektörü her taramada çift belge 
kontrolü  yapar - ve yamukluk 
düzeltme toplam güvenirliliğe 
katkıda bulunur. 

 
 
 
 

U-dönüş yolu 
 

Düz yol 
 
 
 
 
 

Düz kağıt yolu ilavesi plastik kartların ve kalın dokümanların düzgün 
bir şekilde taranmasını sağlar 



Akıllıca üretkenlik. 
 
 

Renkli ve siyah/beyaz modda kaliteli 
tarama hızınızı arttırın.  Zaman kazanın. 

 
 
 

İşyerinizdeki tüm iş akışınızı hızlandırır  ve satış cirosunu,  nakliye  sürelerini ve müşteri 
memnuniyetini geliştirir. Renkli ve siyah/beyaz dokümanlar  aynı yüksek hızda taranır, 
böylece her şey daha verimli bir şekilde üretilebilir. Kazandığınız zaman daha 
önemli işlere harcanabilir,  bu da her şekilde kazançlı olmanız demektir. 



3-
D

 R
en

k 
D

ön
üş

üm
 F

or
m

ül
ü 

D
R

-5
01

0C
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hızlı renkli, siyah/beyaz ve 
çift taraflı tarama 

 
Renkli, siyah/beyaz ve gri tonlamalı 
modda aynı yüksek tarama hızı ile 
işinizde daha hızlı ilerlersiniz.  Tüm 
tek taraflı taramalar için dakikada 
50 sayfa*  ve çift taraflı taramalar 
için dakikada 100 sayfa* olan ultra 
hızdan faydalanın. Canon gelişmiş 
3-hatlı CMOS sensörünü devreye 
sokarak renkli tarama hızını arttır- 
mıştır. Daha  da yüksek çıktı için, 
JPEG aktarım  fonksiyonunu kulla- 
narak tarayıcınızdan bilgisayarınıza 
resim verisi gönderimini hızlandıra- 

Kullanışlı 3D renk düzeltmesi 
 
Benzersiz renk çoğaltımı ve düzgün- 
lük için, DR-5010C özel 3-boyutlu bir 
renk düzeltme fonksiyonuna sahip- 
tir. Bu, tam  RGB renk koordinatlarını 
kesin olarak saptamak için dahili bir 
dönüştürme devresi kullanarak bir 
dokümanın renk bilgisini aynen 
üretir. Sonuç OCR tarama uygula- 
maları için geliştirilmiş okunabilirliğin 
yanısıra mükemmel renk kalitesidir. 
 
 
Delgeç izlerini ortadan kaldırın 

 
 
 
 
Farklı renk  Orijinal renge yakın 

 
Düzeltilmiş RGB Verisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarayıcıdan Giriş Rengi verisi 

bilirsiniz. 
* A4 dikey / 200dpi 

 

Bir klasör içinde saklanan  dokümanlar 
taranırken, genellikle  biçimsiz delgeç 

Mevcut Yeni 

 
Her defasında yüksek kaliteli resimler 

 
Risk almadan, tüm önemli  işleriniz- 
de en yüksek resim kalitesini elde 
edin. 600 dpi'ye kadar  ulaşan optik 
çözünürlük  ile en karışık resim 
detaylarını elde  edin. Canon'un 
3-hatlı CMOS sensörü renk lekesi 
problemlerini yok ederken aynı 
zamanda renk kalitesini de geliştirir. 
Taranan resimlerden  belirli bir rengi 
kaldırmanızı sağlamak ve form 
işlemleri için düzgün  OCR sonuçları 
sağlamak için Colour Dropout 
özelliği de geliştirilmiştir. 

 
En açık metinleri bile okunaklı kılar 

 
Soluk metinler,  koyu arka planlar, 
kurşun kalem  işaretleri, vb. içeren 
taranması zor dokümanların oku- 
naklılığını arttırır. Dokümanın tipine 
göre Yüksek Hızlı Metin Düzeltme 
veya  İleri Metin Düzeltmeyi  seçin, 
böylece daima en iyi sonuçları elde 
edersiniz. Ayrıca siyah/beyaz 
kontrast fonksiyonu  açık arka 
plandaki açık renkli metni veya 
koyu arka plandaki koyu metni 
mükemmel bir şekilde tarayabilme- 
nizi sağlar. 

izleri kalır. DR-5010C bu siyah noktaları 
otomatik olarak beyazlatan 'Delgeç 
İzi Temizleme'  fonksiyonuna sahiptir. 
Bu sayfanın her iki tarafına da 
uygulanır, böylece daima temiz ve 
net taramalar elde  edersiniz. 
 
 
Karışık dokümanları düzgün bir şekilde tarayın 
 
Gözünüzü sürekli tarayıcının  üzerinde 
tutmak zorunda  kalmadan kolayca 
tasniflenmemiş grupları tarayın. Metin 
Yönü Algılama, Otomatik Kağıt Ebatı 
Kontrolü, Yamukluk Düzeltme  ve Boş 
Sayfayı Algılama özellikleri ile, düzgün 
ve benzersiz gözetimsiz taramaya 
güvenebilirsiniz.  Ayırca verimli grup 
ayırma için patch kodları da mevcut- 
tur. Bunların hepsi kıymetli çalışma 
zamanınızdan tasarruf sağlarken  tam 
olarak istediğiniz sonuçları elde 
etmeniz  demektir. 

3D Renkli Dönüşüm  formulü 
 
 
 
 
 
 

 
Renk ayarı diyaloğu 

 
 
 

Tek taraflı  Çift taraflı 

 
A4 dikey, 200dpi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akıllı yazılım. 
 

Her şeyi kolayca  organize edin ve 
verimliliğinizi arttırın. Maliyetlerinizi azaltın. 

 
 
 

Canon  DR-5010C tarayıcı ile toplam maliyetlerinizi azaltır ve yatırım giderlerinizde 
yüksek geri dönüş elde edersiniz. CapturePerfect ve Adobe Acrobat gibi donanımlı 
yazılımlar kullanılarak  ilk taramadan arama geri dönüşümüne kadar her şey daha 
fazla verimlikle organize edilebilir. Daima en hassas teslim tarihlerinize uymanızı 
sağlamak için ihtiyacınız olandan daha fazlasını sunuyoruz. 
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CapturePerfect 3.0: 
Parmağınızın ucundaki güç 

Zaman kazandıran metin 
aramalı PDF dosyaları yaratın 

 
Başından sonuna kadar  tamamen 
kontrollü tarama için, DR-5010C 
CapturePerfect yazılımı ile birlikte 
teslim edilir. Canon'un en son 
sürücüsü ve tarayıcı  donanımı 
fonksiyonları ile birleştiğinde, 
gerçek çok yönlülüğü çok çeşitli 
uygulamalarla sunmak için birçok 
çözüm  sunar. Aynı zamanda, 
yazılım resim kalitesinin yükseltilme- 
sine ve genel  kullanım kolaylığının 
sağlan-masına yardımcı olur. 
Böylece  işinizde her bakımdan 
kazançlı çıkarsınız. 

Dokümanların taranması ve PDF 
dosyalarına dönüştürülmesi size 
ayrıca  önemli  bir avantaj sağlar. 
DR-5010C ile metin aramalı  PDF 
dosyaları oluşturabilirsiniz. Daha 
sonra kolay doküman geri 
dönüşümü için bu veri belirli 
anahtar kelimeler  kullanılarak 
bilgisayarınızda aranabilir. 
Güvenlik özelliği taranan 
dokümanlarınızı şifrelendirme 
imkanı sunar, böylece önemli 
bilgiler tamamen koruma  altına 
alınır. 

 
İlave kolaylık için Adobe  Acrobat  7.0 

 
 

DR-5010C aralarından seçim 
yapabileceğiniz çok çeşitli dosya 
formatları sunar. Ayrıca PDF dosya- 
larının oluşturulmasında endüstrinin 
önde gelen  görüntüme uygulaması 
olan Adobe® Acrobat® Standartı 
ile birlikte teslim edilir. Çoğu şirket bir 
dokümanın gerçek görünüşünü 
kaydeden PDF dosyaları aracılığıyla 
iletişim kurmayı seçtiğinden, size 
daha fazla kişiye daha verimli 
şekilde ulaşma imkanı sağlar. 

Ayrıcalıklı kolaylıkla dosyaları 
hazırlayın ve yeniden düzenleyin 

Dosyalarınızı istediğinizi gibi istediği- 
niz zaman  hazırlayabilir  ve yeniden 
düzenleyebilirsiniz.CapturePerfect'in 
basit ve kolay kullanımlı arabirimi 
aracılığıyla, çok sayfalı resim 
dosyaları oluşturabilir ve sayfalar 
ekleyebilir,  kaldırabilir ve sayfaların 
sıralamasını değiştirebilirsiniz.  Bu 
dijital doküman yöntemini kolaylaş- 
tırır ve daha kullanışlıdır. Daima 
elinizin altında olan verimli dosyala- 
ma ile tam  kontrole  sahip olursunuz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tam ekran görüntü Sayfa izleme görüntüleri / Çoklu pencere görüntüleri 
 
 
 

Zaman kazanmak için doğrudan 
e-postaya tarayın 

Resimleri istediğiniz şekilde görüntüleyin 

 

 
Anında e-posta dağıtımı  için, hızlı 
ve basit tek bir işlemle, herhangi bir 
doküman grubunu hazırlayabilirsi- 
niz. Sadece grubu  tarayın, resimler 
otomatik olarak istediğiniz kişiye 
göndermek üzere hazır bir şekilde 
e-posta yazılımınızdaki yeni bir 
mesaja  eklenecektir. O kadar  basit 
ve verimli ki. 

Resimleri bilgisayarınızda tam  olarak 
istendiği gibi görüntüleyin.  Küçük 
resimler serisini küçültülmüş  ebatta 
görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede 
sürükle-bırak kolaylığı ile resimlerin 
sıralaması değiştirilebilir. Resim görün- 
tüleme penceresi bölünerek dörde 
kadar  farklı resim görüntülenebilir. 
Veya,  tabi ki, herhangi bir resim tam 
ekran olarak görüntülenebilir. 



 
DOKÜMAN DEPOLAMA 

 
U-Dönüş Yolu 

 
Düz Yol 

1) Besleme 100 sayfa (80g/m2 kalınlık) 

2) Çıkarma 1 2mm veya  daha az 5mm veya  daha az 

3) Çıkarılan yüzün yönü Yüzü aşağıda Yüzü yukarıda (Ters sıralama) 

Kağıt ayırma 
Çıktı Çözünürlüğü 

 
Çıkış Modu 

(Multistream mevcuttur) 

 
Gri tonlamalı & Renkli 

 
Arabirim 
Boyutlar 

Tepsi kapalı: 
Tepsi açık: 

Ağırlık 
Donanımla Gelen Yazılım 

İsteğe Bağlı Seçenek 
Sarf Malzemesi 

Günlük Çalışma Çevrimi 

Geciktirme Silindiri 
100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 
300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi 

 
Siyah&Beyaz/  Hata Düzeltme/ Yüksek Hızlı Metin Düzeltme 
/ İleri Metin Düzeltme 
8bit (256 ton) Gri tonlamalı 
24bit renkli 
Çift Arabirim  (SCSI-3 & High Speed USB2.0) 

 
398 (G) x 312 (D) x 191 (Y) mm 
398 (G) x 668 (D) x 194 (Y) mm 
Yaklaşık 10kg 
ISIS/TWAIN Sürücü,  CapturePerfect 3.0, Adobe Acrobat 7.0 Std 
1) Barkod Modülü Imprinter/Endorser 
1) Silindir Değişim  Takımı (Toplama, Besleme, Geciktirme silindirleri) 
Yaklaşık 6,000 tarama / gün 

 
Tüm veriler Canon standart test yöntemlerine dayanmaktadır. 
Teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 
™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün isimleri pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ilgili üreticilerin  ticari markaları 

ve/veya tescilli ticari markalarıdır. 
TİPOGRAFİK HATALARDAN  firmamız sorumlu değildir. 

 

Teknik Özellikler DR-5010C 
 

 
Tip 

Doküman Okuma 
Sensör 

Optik Çözünürlük 
Işık Kaynağı 

Okuma Yönü 
Okuma Hızı 

 
Siyah& Beyaz 
Gri tonlamalı 

Renkli 

 
Desktop type  sheet fed scanner 

 
CMOS CIS 3 Line Sensor 
600dpi 
RGB LED 
Ön / Arka / Çift taraflı 
A4 200dpi Dikey 

 
50ppm (Tek taraflı) / 100ipm (Çift taraflı) 
50ppm  (Tek taraflı) /100ipm  (Çift taraflı) 
50ppm  (Tek taraflı) /100ipm  (Çift taraflı) 

Dokümanların ebatları U-Dönüş Yolu Düz Yol 

Genişlik 
Uzunluk 

53-300mm 
70-432mm 

Kalınlık 
Otomatik Besleme 

 
52-128g/m2 (0.06-0.15mm) 

Baypas Modu 42-157g/m2
 

(0.05-0.20mm) 
42-546g/m 2 

(0.05-0.66mm) 

Uluslararası Standart Kartı 

 
Uzun Doküman Modu 

 
Doküman gereksinimleri 
1) Basınca duyarlı kağıt 
2) Arkası karbonlu kağıt 

3) Ciltleme için delikli kağıt 
4) Rulo kağıt 

5) Buruşuk kağıt 

Sadece ayırmasız beslemeli  düz yolda mevcuttur. 
Genişlik: 53.9mm, Uzunluk: 85.5mm, Kalınlık: 0.76mm 
*Kabartmaya izin verilmez. 
1000mm 

 
Yön sınırlaması ile birlikte beslenebilir. 
Beslenemez. 
Delik sınırlaması ile birlikte beslenebilir. 
Sadece rulo 8mm veya  daha az ise beslenebilir. 
Beslenebilir, ancak beslenmeden önce buruşukluk giderilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


