
WorkForce DS-5500
DATASHEET / BROCHURE

High-performance A4 flatbed document scanner

The Epson WorkForce DS-5500 is ideal for vertical market businesses who 
require easy document capture and conversion thanks to its high-quality CCD 
technology and powerful imaging features by Epson Scan and Document 
Capture Pro.

This device is specially designed to accommodate documents individually, and is 
ideal for users with specific capture needs, such as scanning bound materials 
and thick or fragile documents. This scanner can be easily integrated into vertical 
applications thanks to TWAIN, ISIS and WIA support, as well as Document 
Capture Pro connectors.

High-quality scanning results are ensured by CCD technology and innovating 
imaging features, such as Book Spine Correction, and improved colour 
dropout/enhance powered by Epson Scan. In addition, Document Capture Pro 
makes it easy to treat scanned data before its conversion and distribution in 
virtually any document repository or document management system.

This scanner and its features can be shared between multiple users using the 
optional Network Interface Panel. Combined with Document Capture Pro 
solutions, the Network Interface Panel allows users to benefit from Push Scan 
features and customise ‘scan to’ job functions such as ‘scan to email’ or ‘scan 
to Microsoft SharePoint®’, among others*2. These features enable complicated 
tasks to be carried out effortlessly.

Epson ReadyScan LED technology eradicates warm-up time, guarantees an 
absence of mercury, and lowers power consumption. These elements, 
combined with ENERGY STAR qualification*1, creates an environmentally 
friendly device.

KEY FEATURES

Quality results
High quality CCD technology
No warm-up time
ReadyScan LED for immediate scanning
Seamless integration
TWAIN & ISIS support
Network capable
Optional Network Interface Panel
Eco-friendly
ENERGY STAR-qualified *1



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type Flatbed Scanner

Scanning Resolution 1,200 dpi x 1,200 dpi (Horizontal x Vertical)

Paper Formats A4, A5, A6, B5, Letter, Executive

Colour Depth Input: 48 Bits Colour / 16 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome

SCANNER

Light Source ReadyScan LED technology

SCAN SPEED

Scanning Speed Monochrome: 8 s/page - Colour: 8 s/page , resolution: 200 / 300 dpi, Monochrome: 0.6 

ms/row - Colour: 0.6 ms/row , resolution: 200 / 300 dpi

SCANNING FEATURES

Features Pre-defined scanning settings, Automatic de-skew, Automatic B/W colour detection, Dual 

Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Advanced cropping feature 

for Auto size, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal 

OCR A & B support

Output formats JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, secure PDF, PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF 

Compression

Advanced document 

integration

E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

CONNECTIVITY

Interfaces USB 2.0 Type B, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (optional)

Network Interface Panel / 

Unit

Optional

Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex

Panel type 5-line LCD with Push Scan features

GENERAL

Product dimensions 495 x 360 x 129 mm (Width x Depth x Height)

Product weight 6 kg

Drivers TWAIN, WIA, ISIS (Web download)

Included Software ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 

Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free 

download), Epson Event Manager (Mac Only), Epson Scan, EpsonNet Config

Compatible Operating 

Systems

Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Presentation 

Server 4.5, Terminal Service, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 

(32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2

OTHER

Warranty 12 months On-site service

Optional warranty extension available

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B205131BY

B11B205131

EAN code 8715946499222

Dimensions Single Carton 250 x 400 x 290 mm

Carton Weight 38.2 Kg

Multiple Order Quantity 1 Units

Pallet Size Euro 16 Units

WorkForce DS-5500

WHAT'S IN THE BOX

Driver and utilities (CD)
Setup guide
Software (CD)
USB cable
User manual (CD)
Warranty Documents
Power cable
Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

Network Interface Panel

B12B808411

Cleaning Kit

B12B819291

1. ENERGY STAR qualification for non-networked models
only, when not using Network Interface Panel



جدول البیانات

WorkForceDS-5500

الخصائص الرئیسیة

النتائج عالیة الجودة
تقنیة CCD عالیة الجودة

بال وقت تھیئة
تقنیة ReadyScan LED للمسح الضوئي 

الفوري
الدمج السلس

ISISو TWAIN دعم
إمكانیة التوصیل بالشبكة

لوحة التوصیل بالشبكة االختیاریة
صدیقة للبیئة

1* ENERGY STAR االعتماد من برنامج

A4 ماسحة ضوئیة مسطحة عالیة األداء للمستندات مقاس

تعتبر الماسحة الضوئیة WorkForce DS-5500 من إبسون مثالیة لمؤسسات األعمال التي 
تتطلب توفیر مھام التقاط المستندات وتحویلھا بسھولة؛ وذلك بفضل تقنیة CCD عالیة 

.Document Capture Proو Epson Scan الجودة ومیزات التصویر القویة التي یوفرھا

ھذا الجھاز مصمم خصیصًا الستیعاب المستندات بشكلٍ فردي، كما یعتبر مثالیًا للمستخدمین 
الذین لدیھم متطلبات خاصة من متطلبات االلتقاط، مثل المسح الضوئي للمواد المجلدة وكذلك 

المستندات السمیكة أو الھشة. ویمكن دمج ھذه الماسحة الضوئیة بسھولة في التطبیقات 
المخّصصة لقطاعات األعمال وذلك بفضل دعم TWAIN وISIS وWIA إلى جانب موصالت برنامج 

Document Capture Pro.

یمكن ضمان الحصول على نتائج عالیة الجودة للمسح الضوئي من خالل تقنیة CCD ومیزات 
التصویر المبتكرة، مثل تصحیح المسح الضوئي لكعب الكتب، وكذلك تطویر 

انقطاع/تحسین اللون الذي یوفره برنامج Epson Scan. إضافةً إلى ذلك، یعمل برنامج 
Document Capture Pro على تسھیل التعامل مع البیانات التي یتم مسحھا ضوئیًا قبل 

تحویلھا وتوزیعھا فعلیًا في أي مستودع مستندات أو نظام إدارة مستندات.

یمكن للعدید من المستخدمین المشاركة في استخدام ھذه الماسحة الضوئیة وكذلك االستفادة من 
میزاتھا وذلك باستخدام لوحة التوصیل بالشبكة االختیاریة. كما أن لوحة التوصیل بالشبكة - 

مصحوبةً بحلول Document Capture Pro - تتیح للمستخدمین االستفادة من میزات "المسح 
 مثل "المسح الضوئي إلى 2الضوئي بالضغط" وتخصیص أوامر وظیفة "المسح الضوئي إلى" *

البرید اإللكتروني" أو "المسح الضوئي إلى ®Microsoft SharePoint" من بین وظائف أخرى*2. 
وتعمل ھذه المیزات على تمكین تنفیذ المھام المعقدة بسھولة.

ال تتطلب تقنیة ReadyScan LED من إبسون وقتًا للتھیئة، كما تضمن خلو الماسحة 
الضوئیة من الزئبق وتقلِّل من استھالك الطاقة. وتعمل ھذه العناصر مصحوبةً باعتماد من برنامج 

ENERGYSTAR*1.على توفیر جھاز صدیق للبیئة 



WorkForceDS-5500

نطاق التسلیم

CD مشغل و برامج مساعدة
تعلیمات تركیب

CD برامج
USB كابل

CD تعلیمات استخدام
مستندات الضمان

كابل للكھرباء
جھاز أساسي

ملحقات اختیاریة

لوحة التوصیل بالشبكة
B12B808411
Cleaning Kit

B12B819291

مواصفات المنتَج

التقنیة
الماسح الضوئي المسطح نوع الماسحة الضوئیة

1,200 نقطة في البوصة x 1,200 نقطة في البوصة (أفقي x رأسي) درجة وضوح المسح الضوئي
A4, A5, A6, B5, خطاب, تنفیذي أشكال الورق

مدخل: 48 بت اللون: / 16 بت أحادي اللون , إخراج: 24 بت اللون: / 8 بت أحادي اللون كثافة األلوان

الماسحة الضوئیة
LED تقنیة المسح الضوئي الجاھزة مصدر الضوء

لوحة التوصیل بالشبكة االختیاریة LCD شاشة عرض

سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 8 الصفحات/s - اللون: 8 الصفحات/s , الدقة: dpi 300 / 200, أحادي اللون: ms 0.6/األسطر - 

dpi 300 / 200 :األسطر , الدقة/ms 0.6 :اللون
سرعة المسح الضوئي

میزات المسح الضوئي
إعدادت محددة مسبقا, تصحیح الوضع المائل ذاتیا, االكتشاف اللوني التلقائي لألبیض واألسود, إصدار 
مضاعف للصورة (ویندوز فقط), التدویر األوتوماتیكي للصورة, تحسین النص, وظیفة القص المطورة 

للمواءمة األوتوماتیكیة للحجم, تصحیح تجلید الكتب, إنشاء المجلدات تلقائیًا, التعرف على الرمز 
الشریطي, دعم التعرف البصري على الرموز أ وب المنطقي

خصائص

JPEG, المسح الضوئي لملفات TIFF, المسح الضوئي لملفات TIFF متعدد, PDF, المسح الضوئي لملفات 
PDF قابلة للبحث, المسح الضوئي لملفات PDF مأمونة, PDF/A

صیغ اإلصدارات

PDF الضغط إلى ,(TIFF (JPEG(7) ، CCITT G4، LZW الضغط إلى ,JPEG ضغط األجھزة بامتداد میزات ضغط الملفات
 ,®Microsoft SharePoint المسح الضوئي لـ ,FTP المسح الضوئي للبرید اإللكتروني, المسح الضوئي لـ

المسح الضوئي للطباعة, المسح الضوئي لمجلدات اإلنترنت, المسح الضوئي لمجلدات الشبكة
الدمج المتطور للمستندات

إمكانیة االتصال
منفذ USB 2.0 من الفئة B, واجھة اتصال Ethernet (Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T 1000) (إختیاري) الوصالت

اختیاري لوحة التوصیل بالشبكة
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / طباعة على الوجھین بشكل كامل/طباعة على الوجھین بشكل 

نصفي
Ethernet إعدادات

شاشة LCD تدعم خمس خطوط بمیزات المسح الضوئي بالضغط نوع اللوحة

عام
495 x 360 x 129 مم (العرض x العمق x االرتفاع) أبعاد المنتج

6 كجم وزن المنتج
معیار TWAIN, WIA, مواصفات واجھة المساحة الضوئیة والطابعة (تنزیل من الویب) مشغل

ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 
Document Capture Pro, خادم برنامج Epson Document Capture Pro (یمكن تنزیلھ مجانًا), Epson 

Event Manager (Mac فقط), Epson Scan, EpsonNet Config

البرامج المتضمنة

XenApp 5.0, XenApp 6.0, Mac OS 10.4.11 أو األحدث (Epson Scan فقط), Presentation Server 4.5, 
 Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 ,اإلصدار 64 بت ،Windows 7 ,خدمات المحطة الطرفیة

 ,Windows Server 2008 R2, Windows Vista ,(بت Windows Server 2008 (32/64 ,(32/64 بت)
Windows Vista، اإلصدار 64 بت, Windows XP, Windows XP، اإلصدار 64 بت, Windows server 2003 

R2

نظم تشغیل متوافقة

أخرى
12 الشھور الخدمة في الموقع

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
ضمان

معلومات األمداد والتجھیز

B11B205131BY
B11B205131

SKU

8715946499222 الباركود

250 x 400 x 290 مم األبعاد التغلیف عبوة واحدة

38.2 كیلوغرام وزن العبوة الكرتونیة

الوحدات 1 كمیة الطلب المتنوع

16 قطعة حجم المجموعة

1.  اعتماد برنامج ENERGY STAR للطُرز غیر المتصلة بالشبكة
فقط، عند عدم استخدام لوحة التوصیل بالشبكة

  .2

.راطخإ قباس نود رییغتلل ةضرع جتنمالب ةصاخال تامولعمال .اھل ةكالمال تاكرشال وأ Seiko Epson Corporation ةكرشل ةیكلم ةلجسمال ةیراجتال
تامالعالو ةیراجتال تامالعال ربتعت

Epson Middle East 
P.O.Box 17383, Dubai 
United Arab Emirates 

Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172 
Fax: +9714 8818945 

E-mail: supportme@epson.co.uk 
www.epson.ae

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai 

Street No. N503- FD03, FD04 & FD05 
United Arab Emirates

P.O. Box 17020

Tel:       
Fax:       

+971 (4) 881 44 40
+971 (4) 881 42 42

Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh 

Akariyah-3 Building, Office 610 
Kingdom of Saudi Arabia

P.O. Box 301807, Riyadh 11372 

Tel:     +966 (11) 460 35 80 
Fax:     +966 (11) 460 35 85


