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bsw - batch scan wiZard

Đơn giản hóa quá trình quét khối lượng lớn

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.

Các chức năng của Batch Scan Wizard ( Phần mềm quét hàng loạt)

- 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
- Các phím tắt, menu tệp và menu ngữ cảnh chuột
- Định dạng tệp đầu ra: PDF nhiều trang (PDF / A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),  
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Dữ liệu thô
- Các tính năng thu hút hình ảnh như cắt xén, tạo mặt nạ, giảm độ sáng, độ sáng, độ tương phản, gamma, giảm độ sáng - Ngưỡng có thể 
được đặt thành cố định hoặc động
- 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!
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