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SOFTWARE DE
DIGITALIZAÇÃO
DE GRANDES
FORMATOS PARA
PC E TABLET

DIGITALIZE, APRIMORE E SALVE OS
SEUS ORIGINAIS EM UM ÚNICO FLUXO
Mais que simplesmente digitalizar: Criado para otimizar os resultados
para todo uso, o Nextimage oferece detalhes inéditos e restaura até
mesmo os originais mais esmaecidos. Digitalize com cores vibrantes
em sRGB, Adobe RGB e até mesmo salve em 48 bits, em scanners
selecionados. Capture e aprimore mapas usando as opções de redução
de cor de filtros avançados. Digitalize e restaure originais monocromáticos
com filtros adaptáveis únicos e supressão avançada do plano de fundo.
Sem limite de tamanho do arquivo: Utilizando o sistema operacional
de 64 bits completo, o Nextimage consegue capturar os originais mais
extensos do setor. Nenhum original é grande demais para este software,
pois se os limites forem alcançados nos formatos de arquivo TIF e PDF, o
Nextimage rapidamente alterna para criar imagens múltiplas por página,
para garantir que nada deixe de ser digitalizado.
Poupe templo com o aplicativo Nextimage Remote para tablets
Apple e Android: Nextimage Remote imita inteligentemente o programa
Nextimage executado em computadores, e controla o scanner como se
as instruções viessem diretamente do computador. Este aplicativo pode
reduzir amplamente a quantidade de vezes que o operador precisa se
movimentar entre o scanner e a estação de trabalho.

O MELHOR QUE VOCÊ PODE FAZER PELOS SEUS DOCUMENTOS ORIGINAIS
VEJA MAIS: contex.com/nextimage-software

SnapScan
Digitalize, aprimore e salve o seu original
em um único processo.
Digitalização em lote
Não é preciso pressionar "Digitalizar"
toda vez que você colocar um novo
documento original no scanner.
Rotação automática
Na digitalização, marque as áreas que
você deseja alinhar, usando "alinhar à
linha de medição".
Processamento delicado
Isto é o que você precisa se quiser
cuidar bem de seus originais frágeis. Use
esta opção para que o scanner tome
cuidados extras ao colocar, acelerar e
ejetar, desacelerando um pouco todo o
processo.
Compatibilidade das impressoras
Nenhum software de scanner de grandes
formatos possui uma lista mais ampla de
drivers de impressão compatíveis do que
o Nextimage REPRO.
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ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE NEXTIMAGE
Suporte de impressoras de grandes formatos HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox, outras
integrado
Requisitos mínimos do sistema
Processador Dual Core de 1,66 GHz
2 GB de RAM
Disco rígido SATA de 7200 rpm com 5 GB de espaço livre
Interface USB 2.0 de alta velocidade
Sistemas operacionais

Windows 10 e Windows 8.1, de 32 bits e 64 bits

Formatos de arquivo

PDF multipágina e TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4 e outros

Idiomas compatíveis

Alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, japonês, polonês, russo

NEXTIMAGE SCAN+ARCHIVE

NEXTIMAGE REPRO

Para digitalização e arquivo poderosos e fáceis de usar

Para uma experiência Nextimage completa, com todos os recursos
multifunção e compatibilidade com tela de toque

Aplicativo Windows padrão

Aplicativo Windows padrão ou modo de tela de toque
SnapScan: Digitalize — Aprimore — Salve
FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO COMPLETAS
Digitalização em lote

REimage (volte "virtualmente" para as suas digitalizações RAW para alterar o modo de capturá-las)
Modelos de denominação automática de arquivos
Personalizar/Editar paleta de cores do índice
Contabilidade
CONTROLE COMPLETO DO AJUSTE DE IMAGEM
Rotação automática
Alinhamento automático/correção de inclinação
Filtro de nitidez/suavização
Ajuste no nível de preto/branco
Ajustes no nível de RGB
Visualização do histograma
Ferramenta de medição
Driver TWAIN
FUNÇÕES DE CÓPIA COMPLETAS
Compatível com impressoras ilimitadas
Cópia em lote
Calibração de cor em loop fechado
Gerenciamento de cor ICC

O software Nextimage é compatível com todos os scanners Contex e oferece um conjunto completo de
ferramentas para garantir qualidade de imagem em todas as tarefas.

Largura
digitalizada

DESLIGADO

Algoritmo com limite adaptável
O Nextimage vem com um
algoritmo P&B recém-desenvolvido,
que combina limpeza do plano de
fundo e preservação das escalas
de cinza em um só modo. Utilize-o
para limpar originais novos e
projetos de baixo contraste.

Filtros de suavização/nitidez
O filtro de suavização inteligente
remove o ruído padrão sem borrar
as margens do original. Combine-o
com o algoritmo de nitidez para
obter resultados extremamente
nítidos com cores suaves e sem
ruído.

Largura
digitalizada

LIGADO

Tamanho automático de extensão
completa
O tamanho automático de extensão
completa do Nextimage garante que
todas as informações disponíveis
sejam digitalizadas, mesmo que
mais de uma margem esteja
incompleta.

As soluções da Contex são compatíveis com todas as principais
impressoras de grandes formatos. Consulte a lista completa em
contex.com/nextimage-supported-printers

contex.com/nextimage-software
Sede da Contex e região
EMEA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhagen, Dinamarca
Telefone: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Americas
Global Scanning Americas (MD) Inc.
Chantilly, VA. 20151, EUA
Telefone: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex Japão e Ásia
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japão
Telefone: +81 45 548 8547
apac@contex.com

Fluxo de trabalho otimizado
Controle e opere remotamente o software Nextimage, do
seu tablet, com o Nextimage Remote.
O aplicativo Nextimage Remote para tablets iOS
e Android permite que o software Nextimage seja
operado bem ao lado do scanner, para o máximo em
conveniência e conforto para o usuário.

