P r oduktový list

eSCAN
UNIVERZÁLNÍ SKENOVACÍ MODUL

JEDNODUCHÝ SKENOVACÍ NÁSTROJ JE VHODNÝ VŠUDE TAM,
KDE JE VYŽADOVÁNA RYCHLÁ DIGITALIZACE PAPÍROVÝCH
DOKUMENTŮ.

eSCAN je jednoduchý nástroj určený ke skenování (digitalizaci) a zpracování dokumentů
nebo obrázků. Je vhodný pro organizace státní správy a samosprávy, pro soukromé
firmy i fyzické osoby, tedy všude tam, kde je vyžadována rychlá digitalizace papírových
dokumentů, jejich indexace pomocí čárového kódu (Barcode) a uložení na paměťové
médium. eSCAN umožňuje zpracovávat nejen papírové dokumenty, ale rovněž
digitalizované dokumenty uložené v elektronické podobě na paměťovém médiu.

[ SPECIFIKACE FUNKCÍ ]

VLASTNOSTI A VÝHODY
`` Jednoduchá digitalizace
a zpracování dokumentů /
obrázků
`` Nenáročné ovládání
`` Indexace prostřednictvím
čárového kódu

`` dávkové skenování (naskenování všech dokumentů v podavači)
`` jednotlivé skenování (naskenování jednotlivého dokumentu a přidání tohoto
dokumentu do dávky)
`` doplnění do dávky již digitalizovaných dokumentů ze zvoleného adresáře
`` přesouvání dokumentů v dávce
`` vymazání zvoleného dokumentu z dávky
`` uložení zvoleného obrázku na vybrané místo
`` uložení naskenované vícestránkové dávky do jednoho souboru ve formátu TIFF
`` uložení obrázku nebo dávky pod novým názvem na vybrané místo
`` možnost digitalizace dokumentů do více formátů
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Základní operace
Mezi základní operace s naskenovanými dávkami patří:
`` převedení do černobílého formátu,
`` převedení do odstínů šedi,
`` převedení do barvy,
`` převedení do negativu,
`` změna kontrastu,
`` změna intenzity barev (podle modelu RGB),
`` změna odstínu, sytosti a jasu.
Základní operace s naskenovanými obrázky - s jednotlivými obrázky lze provádět všechny dávkové operace a navíc ještě následující
úkony:
`` otočení o 90°,
`` vodorovné překlopení,
`` otočení o 180°,
`` svislé překlopení,
`` vyrovnání,
`` změnu velikosti.
Dávky i obrázky lze ukládat do různých úložišť, jako jsou například FileSystem, HummingBird, Content Manager, ICZ e-spis®.
eSCAN je nenáročný na ovládání a podle pokynů jednoduché a srozumitelné příručky (dodávané společně se systémem) jej dokáže používat
kdokoli se základními znalostmi práce s počítačem.

Použité technologie
eSCAN je řešený jako aplikace pro systém Windows a byl vyvinut na platformě .NET společnosti Microsoft.

obchodní kontakt
ICZ Slovakia a.s.

Soblahovská 2050 | 911 01 Trenčín
Tel.:
+421 32 6563 711
Fax:
+421 32 6563 754
e-mail: info@icz.sk
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