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robo scan v2



4 With V-Shaped Glass Plate

4 Robotic Scanning

4 Without V-Shaped Glass Plate

4 Manual Scanning 

4 Flat Originals

Trên thực tế, ROBO SCAN V2 là ba máy quét trong một! Cũng có thể thay 
đổi giá sách từ hình chữ v sang hình phẳng để quét các tập giấy, ảnh, bản đồ 
hoặc bất kỳ bản gốc tờ đơn nào khác.

ROBO SCAN V2 là hai máy quét trong một. Nếu quyển sách có vấn đề mà 
cánh tay robot không thể xử lý, thì chức năng robot có thể bị tắt và có thể lật 
các trang theo cách thủ công.

Có thể quét sách mà không để chúng chịu bất kỳ áp lực nào hoặc đơn giản là 
không cần tiếp xúc. Kính hình chữ v có thể được lấy ra trong vòng chưa đầy 
một phút.

Để có kết quả tốt nhất, nên sử dụng một tấm kính. Toàn bộ quy trình lật 
trang, di chuyển tấm kính hình chữ v lên xuống và nhả bản quét là một quy 
trình hoàn toàn tự động.

ROBO SCAN V2 là một sản phẩm độc đáo cung cấp khả năng quét bằng 
robot và thủ công trong cùng một thiết bị. Hơn nữa, bản gốc có thể được quét 
theo các hướng khác nhau
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Diện tích quét

Độ phân giải lớn nhất

Chức năng quét

Tốc độ tự động hoàn toàn

Hệ thống Camera

Nguồn sáng

Thông số màu

Giao diện

Hệ điều hành

Cấu hình máy tính

Màn hình

Hoạt động

Phần mềm đi kèm

Giá đỡ tài liệu

Điều kiện môi trường

Kích thước & Trọng lượng

620 x 420 mm 
(24.4 x 18 inch)

600 ppi

Color, greyscale and bitonal

400 pages per hour

High Quality CCD Line Sensor

White LEDs, classified IEC 60825-1: class 1,
free of IR and UV emission

Color 48/24 bit, color 48/8 bit,
greyscale16/8 bit

GBit Network 
USB 3.0 

Windows 7 / 8 / 10

64 Bit Linux Operating System, 8GB RAM, Intel i3, 
Quad Core Processor, 320GB HDD

22 Inch 4k Touch Screen

Via Inbuilt Touch Screen

Kiosk Solution
Other Software Optional Available (Batch Scan Wizard)

120 Degrees V-Shaped
180 Degrees Flat Table

Temperature +5 to +40°C (40 to 105 °F)
Humidity 20 to 80%(non-condensed)

W: 88cm / D: 86 cm / H: 167 cm / 80 kg 
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bsw - batch scan wiZard

Simplify High Volume Scanning

Batch Scan Wizard là một giải pháp phần mềm nhanh chóng và dễ sử dụng từ Image Access để quản lý chuyên nghiệp các công việc và khối 
lượng quét lớn. Phần mềm làm tăng thông lượng dữ liệu và giảm đáng kể các tác vụ vận hành. Batch Scan Wizard lý tưởng để xử lý các công 
việc quét khối lượng lớn nhưng cũng hữu ích cho các khối lượng nhỏ hơn, trong đó các thao tác nâng cao hơn như chia trang hoặc trích xuất 
các khu vực cụ thể trên tài liệu được yêu cầu

Người điều hành tạo một công việc và cấu hình một mẫu cho công việc. Sau đó, tất cả các hình ảnh đã quét được thu thập trong công việc 
cho đến khi công việc được đóng bởi người điều hành. Ngoài các thông số quét tiêu chuẩn như độ sáng, độ tương phản, chế độ màu hoặc 
định dạng tệp, Batch Scan Wizard cho phép người vận hành xác định trước các khu vực cụ thể của tài liệu để trích xuất, quét và lưu dưới 
dạng hình ảnh riêng biệt. Không có gì bị mất, vì bạn có thể mở lại lệnh quét đã lưu trữ và thay đổi nó bằng các tính năng cắt, xóa, chèn và 
thay thế cho bất kỳ hình ảnh nào đã chọn trong lệnh. Bạn cũng có thể thay đổi tên tệp hoặc vị trí thư mục của công việc

Batch Scan Wizard hỗ trợ tất cả các máy quét Scan2Net® và các chức năng của chúng. Sử dụng chức năng quét lại của Batch Scan Wizard, 
hình ảnh đã quét trước đó sẽ được lưu trong bộ nhớ. Có thể sửa đổi chế độ màu, định dạng tệp, xoay, phản chiếu và cài đặt máy ảnh mà 
không cần phải quét lại. Cài đặt mới sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh ngay lập tức mà không cần phải quét lại tài liệu. Khi bạn đã tối ưu hóa các 
thông số quét của mình, bạn có thể lưu các hình ảnh mới hoặc thay thế một hình ảnh trong lô của mình.

Theo dõi dòng công việc mới, có thể định cấu hình tự do trong Trình hướng dẫn quét hàng loạt hỗ trợ bạn thông tin về tệp của bạn trong 
mỗi công việc quét. Bản ghi này bao gồm ngày và giờ cho mỗi hình ảnh được quét, các thông số quét được sử dụng, PC được sử dụng và vị trí 
của các hình ảnh của bạn

Việc lập chỉ mục công việc quét của trình hướng dẫn Quét Batch sẽ giúp biên dịch các biến riêng lẻ và / hoặc kết hợp các biến để tạo tự động 
các tên tệp và thư mục cũng như cấu trúc thư mục của chúng

Chức năng của Batch Scan Wizard

- Tạo các mẫu tùy chỉnh cho các thông số quét cụ thể, quy ước đặt tên tệp và vị trí thư mục
- Tự động tạo tên tệp và thư mục và cấu trúc thư mục bằng cách sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp các biến - Tên tệp, thư mục và quét 
có thể định cấu hình tự do (thông qua nhập thủ công, mã vạch hoặc sử dụng các biến)
- Các phím tắt có thể cấu hình để tối ưu hóa tốc độ xử lý
- Hỗ trợ tất cả các chức năng Scan2Net® cũng như tách trang, trích xuất vùng trang, thu phóng, xoay, đảo ngược và phản chiếu
- Giao diện cho phép người vận hành chọn một số lượng cửa sổ hình ảnh thay đổi
- Chia tỷ lệ hình ảnh riêng lẻ theo chiều ngang, chiều dọc hoặc điều chỉnh cho phù hợp với kích thước cửa sổ
- Cắt, xóa, thay thế và chèn một hình ảnh đã chọn vào một công việc đã tạo trước đó
- Hỗ trợ đa xử lý và siêu phân luồng
- Lập chỉ mục các công việc quét
- Tạo tệp PDF nhiều trang
- Tạo tệp TIFF nhiều trang
- Các phím tắt, menu tệp và menu ngữ cảnh chuột
- Tích hợp hiển thị toàn màn hình

Perfect Stitch - The Easiest Way to Make One Out of Two!

Phần mềm PerfectStitch là giải pháp dễ dàng, trực quan nhất để ghép hai ảnh JPEG hoặc TIFF một cách nhanh chóng và chính xác.

Sử dụng hình ảnh chất lượng cao do máy quét SMA tạo ra, bạn có thể đạt được kết quả khâu hoàn hảo trong ba bước đơn giản. Nhân đôi 

diện tích quét của máy quét của bạn với PerfectStitch!

Software



SMA Electronic Document GmbH
Södeler Weg 2

61200 Wölfersheim
Germany

Phone: +49 6036 9893010
Fax: +49 6036 9893020
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