Yazılıma
Genel Bakış

Kaynakları dengeli ve verimli bir şekilde
kullanmak, Kodak Yazılımları ile basittir
Kodak, tek bir özel belgeden toplu taramaya, masaüstünden yüksek hacimli üretime kadar hemen hemen her
türlü işlem için belge görüntüsü yakalama gereksinimlerini bilir. Her türlü gerçek tarama ortamında verimliliği
artırmak için çalıştığımızdan, görüntü yakalama yazılımı seçiminizde karar vermenizi kolaylaştırıyoruz.
Kodak, belgeleri Microsoft Word veya Adobe Acrobat’a tarayan bir ofis çalışanının yaptığı işten, özelleştirilmiş bir
uygulamaya görüntü ekleyen uzman çalışanın ve büyük belge gruplarını tarayan, bu belgeleri indeksleyen ve ECM
iş akışlarına gönderen ayrı bir operatörün yaptığı işe kadar her şeyi kendi başına yapar.

Kodak’ın Smart Touch işlevi

●H
 ızlı, kolay, tüm deneyim düzeylerine uygun “tek tuşla”
tarama; bir profil seçin, tarayıcı düğmesine basın ve
belgeleriniz istediğiniz yere otomatik olarak gitsin

Tipik Smart Touch müşteri ortamı

●T
 arayıcı sürücüleriyle yüklenir ve tarayıcınızla birlikte
gönderilir

Aşağıdaki ihtiyaçlarınız için akıllıca bir seçim:
● Belgeleri PDF, Microsoft Word, veya görüntü dosyası
biçimlerine dönüştürme
● E-posta, Microsoft Office, Adobe, SharePoint,
PaperPort, OmniPage
veya diğer üçüncü taraf
uygulamaları gibi genel
hedeflere gönderme
● Belgeleri ağ yazıcısına
gönderme veya kartvizit
tarama
Neden Smart Touch Seçilmeli?
● Hiçbir eğitim gerekmez; “tek
tuşla” tarama
● Dosyaya taramak için ön
ayarlar

● Hızlı belge görüntüsü yakalama ve girişi için ideal çözüm
Özellikleri arasında şunlar bulunur:
● Basit özelleştirme için önceden yapılandırılmış “tek tuşla”
uygulanabilen dokuz ayar

–B
 irden çok dosya türüne (PDF, arama yapılabilir PDF,
tek ve çok sayfalı TIFF, JPG, BMP ve diğerleri) ve
e-posta, Microsoft SharePoint, Word ve diğer
üçüncü taraf uygulamaları dahil birden çok hedefe
tarama

● İsteğe bağlı önizleme, düzenleme ve dosya adlandırma

● Tek ve birden çok tarayıcının özel kullanımı

● Karmaşık

tarama ve iş akışı ihtiyaçları olmayan
müşteriler

Kodak Capture Desktop Software
●Ç
 ok sayıda Smart Touch özelliği üzerine kurulmuş
Kodak Capture Pro Software, belge görüntülerini
kolayca yakalamak ve belgeleri kullanılabilir bilgilere
dönüştürmek için gerekli işlevleri sağlar
●Ç
 ok sayıda kullanıcının dosya görüntülerini yakalamak
ve dosyaları geliştirmek üzere bir tarayıcı paylaştığı
ortamlar için optimize edilmiştir
●T
 ek bir belgeden daha büyük toplu işlere kadar her
şeyin görüntüsünü yakalar, düzenler ve çıktısını alır

● Tarama işlemini kolaylaştırmak ve görüntü yakalama
iş akışını otomatikleştirmek için tam bir simge bazlı
araçlar seti
● Tarayıcıyı satın aldığınızda verilir

Özellikleri arasında şunlar bulunur:
● Tarama sonrası düzenleme — belgeyi döndürme,
kırpma, yeniden tarama, belgeye sayfa yerleştirme
ve belgeyi bölme
● Tarayıcı ayarını kolayca geçersiz kılma

●T
 ek bir indeks ekleme (manüel olarak veya OCR’ı
sürükleyip bırakarak)

●S
 ayarak veya boş kağıt sayfaları kullanarak otomatik
belge bölme
●Y
 aygın olarak kullanılan özellikleri kolayca
yapılandırmaya yönelik sayfa ayarları

Tipik Kodak Capture Desktop Software
müşteri ortamı
● Giriş düzeyinde belge toplu işi tarama ve düzenleme
işlemlerini uygulayan bir veya birden fazla Kodak
Tarayıcı kullanıcısı

Aşağıdaki ihtiyaçlarınız için iyi bir seçim:
● Tek belgeleri ve toplu işleri tek seferde yakalama
● Sayfa yerleştirmeyi yeniden tarama, sayfayı döndürme
ve kırpma gibi tarama sonrası düzenleme işlemlerini
uygulama
● Temel indeksleme uygulama
● Adlandırmak için sürükleme bırakma OCR’ını
kullanırken arama yapılabilir PDF ve çok sayfalı TIFF
dosyasını farklı kaydetme
Neden Kodak Capture Pro Software?
● Kısayollar ve isteğe bağlı tarayıcı düğmesi tarama
işleminin kolaylaşmasını sağlar
● Toplu belgeleri, kullanımı kolay tarama sonrası
düzenleme araçları ile taramak için idealdir.
● Tek bir indeks alanı ekleme
● Kolay kurulumlu esnek çıktı seçenekleri
● Tam özellikli Kodak Capture Pro Software’e sorunsuz
bir şekilde yükseltme

● Dosya/e-posta/yazıcıya çıktı oluşturma

● Gelişmiş Microsoft SharePoint çıktı seçenekleri

●S
 ık yapılan işlere 25’in üzerinde kısayol/tarayıcı
düğmesi atama özelliği

Kodak Capture Pro Software

● Üretim ortamlarının bölümleri için ideal, tam özellikli,
kullanımı kolay ve çok yönlü tarama uygulaması

● Tek bir kullanıcı arabirimi ile Kodak Capture Pro Software,
birden çok satıcı platformunu destekleme gereksinimini
ortadan kaldırır
● Varolan uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde çalışır
● ROI boyutunuzu en yüksek düzeye getirmek için ek
birimlere ve maliyete gerek yoktur

● Kullanıcı profilleri

● Kolay geliştirme ve tümleştirmeye yönelik API’lar

Tipik Capture Pro Software müşteri ortamı
● Bir veya birden çok Kodak ve/veya üçüncü taraf tarayıcı
kullanan bir veya birden çok özel görüntü yakalama
operatörü

Aşağıdaki ihtiyaçlarınız için harika bir seçim:
● Görüntü yakalama, QC ve birden çok toplu işi indeksleme
Özellikleri arasında şunlar bulunur:
● Görüntüleri ve ilgili indeks verilerini diğer sistemlere
● Önde gelen tüm satıcılara ait 150’den fazla
bırakma
tarayıcı için destek
● Uygulama kurulumunu, ekran düzenlerini, kısa yolları
● Verimliliği artıracak otomatik işlevler
vb. özelleştirme
–O
 tomatik belge ayırma (örneğin yama kodu, Neden Kodak Capture Pro Software Seçilmeli?
barkod veya OCR değeri ile)
● Yüksek verimlilik için çok sayıda otomatikleştirilmiş
● En çok 999 indeksleme ile gelişmiş indeksleme
araç ile optimize edilmiştir
–1
 -B ve 2-B barkodlar, bölgesel OCR/MICR
● Barkod, bölgesel OCR ve MICR dahil tam indeksleme
özellikleri
● Çok sayıda popüler DM ve ECM sistemlerine çıkış
●
Bir yazılım ürünü yüzlerce farklı tarayıcıyı destekler ve
● Görüntü birleştirme ve bölme
çok sayıda sistem API’ı sağlar
● Satışa sunulmuştur

Üçüncü Taraf
Tarayıcı Seçimi

● İçerik bazlı boş sayfayı çıkarma

Bu belgenin çevrilmiş sürümleri için lütfen
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