Document
Solution
Nástroj umožňující skenování dokumentů do editovatelných a
prohledávatelných formátů v jednom kroku.
Jednoduchý a automatizovaný proces, který nevyžaduje zásah
uživatele. Proces přeměny dokumentů je zahájen skenováním
přes multifunkční zařízení eSTUDIO. Další části je konverze
serverové aplikace Re-Rite a odeslány zpět do vašeho e-mailu,
FTP nebo vybrané síťové jednotky ve formátu Microsoft
Word®, Excel®, Adobe® PDF nebo dokonce jako HTML
webové stránky.
Přímá integrace se zařízeními e-STUDIO. Individuální možnost
uživatelských šablon umožňuje definovat přímé vazby a pravidla
individuálního nastavení pro práci s dokumenty.
Efektivní a rychlá práce s dokumenty:
- intuitivní obsluha – automatizovaný proces pomocí OCR
- odbourání pracného přepisování a formátování dokumentů
- fulltextové vyhledávání a jedinečná identifikace dokumentů
- zvýšení produktivity práce na projektech pracovních skupin

Software pro automatické procesy a práci s dokumenty
Se softwarem pro automatické procesy kancelářských prací e-BRIDGE RE-RITE je vize
bezpapírové kanceláře blíže dosažitelné. Rozšíří váše multifunkční zařízení
e-STUDIO o možnost automatického převodu skenovaných papírových
dokumentů na opravdu editovatelné a prohledávatelné soubory. e-BRIDGE RE-RITE
dokáže proměnit tištěný originál, který naskenujete pomocí zařízení e-STUDIO,
do mnoha editovatelných formátů, jako jsou například:
DOC (Microsoft Word)

•

PDF (Adobe Acrobat)

•

XLS (Microsoft Excel)

•

PPT (Microsoft PowerPoint)*

•

HTML (webová stránka)

•

e-BOOK (MS Reader)

CD ROM MECHANIKA:
Ano

Můžete si zvolit skenování do síťového souboru, skenování do FTP nebo skenování
do e-mailu a získat dokument v požadovaném souborovém formátu. Přijaté dokumenty
formou faxu je možno rovněž automaticky konvertovat. Totéž platí pro skupiny uživatelů
s individuálním nastavením formátů a destinaci souborů.
e-BRIDGE RE-RITE je aplikace běžící na hostitelském počítači (serveru), která
zpřístupňuje dokumenty zpracované pomocí OCR mnoha uživatelům za cenu jedné
licence. Není třeba, aby byl software nainstalován na každé uživatelské stanici,
což výrazně zjednodušuje instalaci a údržbu. Software není závislý na platformě
uživatelské stanice a podporuje libovolný operační systém.

Skenování na vašem
zařízení e-STUDIO

RE-RITE™ běží jako
serverová aplikace nebo
aplikace přímo na vašem PC
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DOSTUPNÉ MÍSTO NA DISKU:
1000 MB (formát NTFS)

MONITOR A ROZLIŠENÍ:
15" nebo 17" nebo 1024 x 768 dpi

Vyvarujte se složité editaci, přepisování a znovu formátování dokumentů, které máte
k dispozici pouze v tištěné podobě. Díky jednoduché obsluze můžete pracovat rychleji
snadněji a s maximální přesností.

NetworkingDocuments.
www.elitesmds.cz

POŽADOVANÁ RAM:
1 GB

OPERAČNÍ SYSTÉM:
Windows 2000/XP/2003 (32 bit)/Vista

e-BRIDGE RE-RITE odesílá digitální soubory do síťové jednotky nebo přímo
do vašeho mail boxu snadno, efektivně a v barevném formátu podporovaných vaším
multifunkčním zařízením e-STUDIO. Díky výjimečné a propracované technologie OCR je
e-BRIDGE RE-RITE rychlý, přesný a snadno uchopitelný v praxi.

Soubory jsou odesílány
do vaší pracovní stanice
prostřednictvím e-mailu,
do FTP nebo do
síťové složky ve
vámi definovaných
formátech a
připraveny k
editaci.

PROCESOR:
Pentium® III 1000 MHz

SÍŤOVÁ KARTA:
10/100/PCI
DOPORUČENÍ:
Server s 600 MB volné kapacity,
multifunkční zařízení e-STUDIO
s možností skenování do souboru nebo mail boxu
JAZYKOVÁ PODPORA:
albánština, angličtina, bulharština, čeština,
dánština, estonština, finština, francouzština,
holandština, italština, litevština, lotyština,
maďarština, makedonština, maltézština,
němčina, norština, polština, portugalština,
rumunština, ruština, řečtina, slovenština,
slovinština, srbština, španělština, švédština,
turečtina, ukrajinština.
VOLITELNÉ FORMÁTY SOUBORŮ:
- Word (DOC)
- Excel (XLS)
- Rich Text Format (RTF)
- PDF Text (jen text)
- PDF Image Substitution Text
- PDF Image on Text (text pod obrázkem)
- Open eBook (LIT)
- HTML
- Tabulkový datový formát
(Unicode a ANSI)
- Neformátovaný text
(kódování Unicode a ANSI)
- Formátovaný text
(kódování Unicode a ANSI)
- Hodnoty oddělené kódem (CSV)
(kódování Unicode a ANSI)
- WordPerfect dokument (WPD)
- MS Publisher (PUB)
Translated by elites MDS s.r.o.
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MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVER

