HD   IQ   SD
OPROGRAMOWANIE
DO SKANOWANIA
WIELKOFORMATOWEGO
DLA PC I TABLETÓW

ZESKANUJ, POPRAW I ZAPISZ
ORYGINAŁY W JEDNEJ OPERACJI
Więcej niż tylko skanowanie

Program Nextimage optymalizuje wyniki dla każdego użycia i dodatkowo umożliwia
pokazanie niewidocznych szczegółów oraz odtworzenie nawet najbardziej
niewyraźnych oryginałów. Skanowanie w dynamicznym kolorze w sRGB, Adobe
RGB a nawet zapisywanie ze skalą 48-bitową w wybranych skanerach. Zeskanuj
i popraw mapy z zastosowaniem opcji filtrów redukcji koloru. Poddaj digitalizacji
i przywróć monochromatyczne oryginały dzięki wykorzystaniu unikalnych filtrów
adaptacyjnych oraz zaawansowanego tłumienia tła.

Brak ograniczeń wielkości pliku

Wykorzystując pełne możliwości 64-bitowego systemu operacyjnego, program
Nextimage może przechwytywać najdłuższe oryginały w przemyśle. Dla tego
oprogramowania nie istnieje coś takiego jak zbyt duże oryginały, ponieważ kiedy
osiągnięte zostanie ograniczenie w formatach plików TIF i PDF, Nextimage szybko
przełącza się na umieszczanie wielu obrazów na stronie, zapewniając, że wszystko
zostanie zeskanowane.

Zaoszczędź czas dzięki aplikacji Nextimage Remote dla tabletów
Apple i Android
Nextimage Remote inteligentnie naśladuje przebieg programu Nextimage na
komputerze PC i steruje skanerem tak, jakby odbywało się to bezpośrednio
z komputera. Aplikacja ta znacząco redukuje czas potrzebny operatorowi na
przemieszczanie się między skanerem a stacją roboczą.

NAJLEPSZE CO MOŻESZ ZAOFEROWAĆ ORYGINAŁOM
WIĘCEJ NA: contex.com/nextimage-software

SnapScan
Zeskanuj, popraw i zapisz oryginały w
pojedynczej operacji.
Skanowanie wsadowe
Nie ma potrzeby naciskania przycisku
„Skanuj” przy każdym włożeniu do
skanera nowego oryginału.
Automatyczne obracanie
Zaznacz na skanie obszary, które chcesz
wyrównać z zastosowaniem funkcji
„wyrównaj do linii pomiarowej”.
Delikatne traktowanie oryginałów
Tego potrzebujesz, kiedy chcesz
dodatkowo zabezpieczyć kruche
oryginały. Użyj tej opcji, aby skaner
dodatkowo delikatnie traktował
dokumenty, nieznaczenie spowalniając
ich ładowanie, przyspieszanie i
wyrzucanie.
Kompatybilność z drukarkami
Żadne oprogramowanie do skanerów
wielkoformatowych nie ma dłuższej listy
sterowników kompatybilnych drukarek
niż Nextimage REPRO.
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DANE TECHNICZNE OPROGRAMOWANIA NEXTIMAGE
Wbudowana obsługa drukarek
wielkoformatowych
Min. wymagania systemowe

HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox i inne

Systemy operacyjne

Windows 11 64-bitowe, Windows 10 32-bitowe i 64-bitowe

Formaty plików

Wielostronicowe PDF i TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 i inne

Obsługiwane języki

chiński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, rosyjski, hiszpański

Procesor 1,66 GHz Dual Core
2 GB pamięci RAM
Dysk twardy 7200 obr./min SATA z 5 GB wolnego miejsca
Interfejs wysokiej prędkości USB 2.0

NEXTIMAGE SCAN+ARCHIVE

NEXTIMAGE REPRO

Do wydajnego i przyjaznego dla użytkownika skanowania i archiwizacji

Pełne doświadczenie Nextimage z możliwością wykorzystania
wielu funkcji oraz zgodności z ekranem dotykowym

Standardowa aplikacja Windows

Standardowa aplikacja Windows lub tryb ekranu dotykowego
SnapScan: Skanuj — Popraw — Zapisz
PEŁNE FUNKCJE SKANOWANIA
Skanowanie wsadowe

REimage („wirtualny” powrót do skanów w formacie RAW w celu zmiany sposobu ich przechwytywania)
Szablony automatycznego nazywania plików
Dostosowanie / Edycja indeksu palety kolorów
Księgowość
PEŁNA KONTROLA REGULACJI OBRAZU
Automatyczne obracanie
Automatyczne wyrównanie/prostowanie
Filtr wyostrzania/wygładzania
Regulacja poziomu czerni/bieli
Regulacje poziomu RGB
Widok histogramu
Narzędzie pomiarowe
Sterownik TWAIN
FUNKCJE CAŁOŚCIOWEGO KOPIOWANIA
Obsługuje nieograniczoną liczbę drukarek
Kopie wsadowe
Kalibracja koloru w pętli zamkniętej
Zarządzanie kolorem ICC

Oprogramowanie Nextimage obsługuje wszystkie skanery Contex i zapewnia pełny zestaw narzędzi do
zapewnienia wymaganej jakości obrazu w przypadku wszystkich zadań.

Adaptacyjny algorytm wartości
progowych
Nextimage dostarczane jest z
nowoopracowanym algorytmem
cz.-b. łączącym w sobie w
jednym trybie czyszczenie tła i
zachowanie skali szarości. Można
go wykorzystać zarówno do
czyszczenia nowych oryginałów, jak
i rysunków technicznych o słabym
kontraście.

Filtry wygładzania/wyostrzania
Inteligentny filtr wygładzania w
inteligentny sposób usuwa szumy
wzorca bez rozmywania krawędzi
oryginału. Połącz go z algorytmem
wyostrzania, aby uzyskać ostre
jak żyletka krawędzie z płynnymi,
niezaszumionymi kolorami.

Skanowana
szerokość

Skanowana
szerokość

WYŁ.

WŁ.

Automatyczne wymiarowanie
na całej długości
Funkcja automatycznego
wymiarowania na całej długości
oprogramowania Nextimage
zapewnia, że skanowane są
wszystkie dostępne informacje,
nawet jeżeli więcej niż jedna
krawędź nie jest kompletna.

Rozwiązania firmy Contex są kompatybilne ze wszystkimi drukarkami
wielkoformatowymi czołowych producentów. Pełna lista dostępna na stronie
contex.com/nextimage-supported-printers.

contex.com/nextimage-software
Siedziba główna Contex
i region EMEA
Global Scanning Denmark A/S
Kopenhaga, Dania
Telefon: +45 4814 1122
info@contex.com

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

Contex Japonia
i Azja
Global Scanning Japan A/S
Jokohama, Japonia
Telefon: +81 45 548 8547
apac@contex.com

Optymalizacja przebiegu pracy
Zdalne sterowanie i obsługa oprogramowania
Nextimage z tabletu z użyciem aplikacji Nextimage
Remote.
Aplikacja Nextimage Remote dla tabletów z systemami
iOS i Android umożliwia obsługę oprogramowania
z górnej części skanera, co zapewnia maksymalną
wygodę i komfort użytkownika.

