SCAN2X
Špičková technologie pro inteligentní zachycení dat z dokumentů, navržená tak, aby šetřila čas,
zvýšila efektivitu a zjednodušila skenování
Čím je Scan2x charakteristický:
•

•

•

Vynikající jednoduchostí
Intuitivní rozhraní umožňuje rychlé zaškolení nováčků. Automatizované procesy na pozadí
rozpoznají dokumenty, vyberou vytěžovací šablony a vytěží data a roztřídí dokumenty s daty do složek.
Jemné vyladění pracovních postupů
Pracovní postupy (workflows) vytvoří administrator rychlou konfigurací,
bez potřeby programování přesně na míru specifickým potřebám oddělení, úseků či celé firmy.
Úplná transparentnost
Zabezpečení, dodržování předpisů a odpovědnost jsou na prvním místě:
PIN kód pro každého uživatele, volitelně SWIPE-karty nebo čtečka prstů pro zodpovědné
a bezpečné logování.

Obecné informace
Název softwaru

Scan2x

Verze softwaru

V2

Typ softwaru

Skenování, vytváření prohledávatelných PDF, uspořádání souborů

Funkce skenování
Metody skenování

Automatizované skenování jedním dotykem pomocí tlačítek úloh

Skenovací strana

Jednostranně, oboustranně, bez prázdných stránek
[5],

Vstup dokumentu

imageRUNNER Advance (třetí

Cíl výstupu souboru

Sdílení souborů[2], e-mail, tiskárna, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, webová
služba, S/FTP, databáze, pracovní postup[3]

Typy souborů pro výstup

PDF, PDF/A, TIFF, vícestránkový TIFF, JPEG, PNG. XML, CSV pro metadata.

Podpora OCR

138 jazyků včetně jazyků zapisovaných cyrilicí, arabština, OCR/A a B

Typy souborů indexu

Pro jednotlivé stránky / pro dokument / pro dávky

Oddělení dávek

Počitadlo, čárový kód 1D/2D, kód opravy, zónové OCR, prázdná stránka, přední stránka, zadní
stránka

Funkce optického rozpoznání značky (OMR)

Ano (čtení testovacích archů[4], dotazníky, podpisy, razítka)

Komprese dokumentu (pouze výstup PDF)

Ano (až 50násobné zmenšení velikosti souboru prostřednictvím technologie IRIS iHQC

Zpracování naskenovaného obrazu

barev)

Připraveno na GDPR

Ano (pracovní postupy výstupu skenování, redakce části obrazu, ověřování, audit)

Funkce pro dodržování předpisů

Ano (úplný audit činnosti, zabezpečení, File Verifier[1], automatizace pracovního postupu[3])

Konfigurační nástroj
Metoda správy

Pro jednotlivé zařízení nebo centrální konfigurace (všechna zařízení)

Nastavení přístupu

Pro uživatele/pro skupinu (Active Directory™ nebo interní skupina)

Zabezpečení

Ano (integrace Active Directory™, interní seznam uživatelů)
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