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NASZYM CELEM JEST POMAGAĆ CI OSZCZĘDZAĆ CZAS I PIENIĄDZE.
Pomyśl o tym, ile czasu spędzasz na skanowaniu dokumentów.
Zastanów się ile pieniędzy wydajesz na archiwizację, pobieranie,
ponowne wykorzystanie i wymianę dokumentów.
Scan Extension Kit (A) jest opcjonalnym dodatkiem do urządzeń
Kyocera TASKalfa, które przy pomocy wbudowanego oprogramowania OCR, umożliwia przekształcenie dokumentów
papierowych na przeszukiwalne pliki w formacie PDF.
Dzięki temu rozwiązaniu, późniejsze zarządzanie i udostępnianie
takich dokumentów jest znacznie łatwiejsze.
Oszczędzasz czas i pieniądze. Możesz skupić się całkowicie na
realizacji swoich głównych celów biznesowych.
CZYM JEST OCR?
Świadomość, że zeskanowany dokument jest niczym więcej jak
tylko graficzną prezentacją papierowego oryginału, którego nie
można w żaden sposób zmienić, jest frustrująca. OCR rozwiązuje
ten problem. Jest to niezwykle użyteczna funkcja,
przekształcająca obraz do postaci pliku, który może być odczytany
przez komputer. Umożliwia to porównie skanowanego dokumentu z bazą danych znaków i słów. Następnie urządzenie
automatycznie rozpoznaje ich wzajemne powiązania i przekształca w przeszukiwalną treść w pliku PDF.
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OCR
Jedno dotknięcie ikony na panelu sterującym urządzenia pozwoli
Ci na przekształcenie skanowanego dokumentu w czytelną treść,
umożliwiając przeszukiwanie i edycję kompletnej zawartości pliku
PDF. Koniec z przepisywaniem dokumentów i czasochłonnym,
wzrokowym przeszukiwaniem.
Teraz możesz łatwo kopiować i wklejać treść dokumentu w
dowolnej aplikacji, takiej jak Word czy PowerPoint.

Dla dodatkowej wygody, Scan Extension Kit (A) umożliwia
korzystanie z zaawansowanego wyszukiwania słów kluczowych,
żeby można je było łatwo odnaleźć w zeskanowanym pliku.
Skuteczność OCR dochodzi do 99,8 %. Ogramowanie dobrze radzi
sobie z przeszukiwaniem tekstu w tabelach i ramkach, rozpoznaje
tekst pochylony i podkreślony. W jednym dokumencie można
przeszukiwać tekst jednocześnie w dwóch językach.
Scan Extension Kit (A) umożliwia także automatyczny obrót
obrazów do właściwej pozycji, dzięki czemu, poszczególne strony
w długich i skomplowanych dokumentach nie muszą być przekręcane ręcznie przez użytkownika.

DWA JĘZYKI JEDNOCZEŚNIE

ZMIANA OBRAZU W TEKST

SŁOWA KLUCZOWE

AUTOMATYCZNY OBRÓT

23 JĘZYKI
Scan Extension Kit (A) obsługuje aż 23 języki:
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski,
kataloński, czeski, polski, duński, fiński, grecki, węgierski, norweski, portugalski, portugalski-brazylijski, rumuński, szwedzki, turecki,
japoński i chiński (tradycyjny i uproszczony).

WYPRÓBUJ SCAN EXTENSION KIT (A) ZA DARMO!
30-dniowa wersja testiowa Scan Extension Kit (A).
Upewnij się, że posiadasz kompatybilne urządzenie a następnie:

ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI
Scan Extension Kit (A) występuje jako opcja dla urządzeń:
TASKalfa 5551ci, 4551ci, 3551ci, 3051ci, 2551ci, 5501i, 4501i, 3501i,
3010i oraz 3510i

Wybierz “Funkcja opcjonalna” a potem “Scan Extension Kit (A)”

Standardowo jest dostępny w modelach TASKalfa 7551ci, 6551ci,
8001i oraz 6501i. Ponieważ jest to wewnętrzne oprogramowanie
urządzenia, nie jest wymagana żadna dodatkowa instalacja na
stacji roboczej użytkownika. Jest kompatybilne ze wszystkimi
systemami operacyjnymi, łącznie z Microsoft Windows, Mac i
Linux.

Na panelu operacyjnym naciśnij “Menu systemowe”
Wybierz System/Sieć

Naciśnij “Aktywuj” oraz “Okres testowy”.
Teraz usiądź i delektuj się nową funkcjonalnością. Na podjęcie
decyzji o ewentualnym zakupie masz 30 dni darmowych testów.

Więcej informacji znadziesz tu:
http://www.kyoceradocumentsolutions.eu
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany – Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

