HD   IQ   SD
BÜYÜK BOYUTLU
TARAMA YAZILIMI
– BILGISAYAR VE
TABLET IÇIN

ORIJINALLERINIZI TEK SEFERDE TARAYIN,
ZENGINLEŞTIRIN VE KAYDEDIN
Taramaktan daha fazlası: Her kullanım için sonuçları optimize etmek
üzere tasarlanmış olan Nextimage, görünmeyen ayrıntıları ortaya çıkarır
ve en silik orijinalleri bile onarır. sRGB, Adobe RGB sayesinde canlı
renklerle tarama yapın ve hatta seçili tarayıcılarla 48 bit olarak kaydedin.
Gelişmiş filtrelerin renk azaltma seçeneklerini kullanarak haritaların
görüntüsünü alın ve zenginleştirin. Benzersiz uyarlanabilir filtreler
ve gelişmiş arka plan bastırma özellikleriyle siyah-beyaz orijinalleri
dijitalleştirin ve onarın.
Dosya boyutu sınırı yoktur: Tam 64 bit işletim sistemini kullanan
Nextimage, sektördeki en uzun orijinallerin görüntüsünü alabilir.
Hiçbir orijinal bu yazılım için çok büyük değildir, çünkü TIF ve PDF
dosya biçimlerinde sınırlara ulaşıldığı durumda, Nextimage hiçbir şeyin
taranmamış şekilde kalmamasını sağlamak için hızla sayfa başına birden
çok görüntü oluşturma moduna geçer.
Apple ve Android tabletler için Nextimage Remote uygulamasıyla
zamandan tasarruf edin: Nextimage Remote, bilgisayarda çalışan
Nextimage programını akıllıca taklit eder ve tarayıcıyı, doğrudan bilgisayar
kullanılarak talimat verilmiş gibi kontrol eder. Bu uygulama, operatörün
tarayıcı ile iş istasyonu arasında hareket için harcadığı süreyi büyük
ölçüde azaltabilir.

ORIJINALLERINIZ IÇIN YAPABILECEĞINIZ EN IYI ŞEY
DAHA FAZLASI: contex.com/nextimage-software

SnapScan

Orijinalinizi tek bir işlemle tarayın,
zenginleştirin ve kaydedin.

Toplu tarama

Tarayıcıya yeni bir orijinal gönderdiğiniz
her seferde “tara” düğmesine basmanıza
gerek yoktur.

Otomatik döndürme

Taramada hizalamak istediğiniz alanları
“çizgiyi ölçmek için hizala” özelliğini
kullanarak işaretleyin.

Narin kullanım

İnce orijinallerinize ekstra özen
göstermek istiyorsanız, ihtiyacınız olan
şey budur. Tarayıcının her şeyi biraz
yavaşlatarak yükleme, hızlanma ve
çıkarma sırasında daha da özel dikkat
göstermesi için bu seçeneği kullanın.

Yazıcı uyumluluğu

Hiçbir büyük boyutlu tarayıcı yazılımı,
Nextimage REPRO’dan daha uzun bir
uyumlu yazıcı sürücüleri listesine sahip
değildir.

© Contex / 11-2021 / V1.2 TR

NEXTIMAGE YAZILIM ÖZELLIKLERI
Yerleşik büyük boyutlu yazıcı desteği

HP, Canon, ENCAD, Epson, MUTOH, Océ, RICOH, Roland, Xerox, diğerleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

1,66 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
2 GB RAM
5 GB boş alana sahip 7200 rpm SATA sabit sürücü
Yüksek Hızlı USB 2.0 arayüzü

İşletim sistemleri

Windows 11 64 bit, Windows 10 32 bit ve 64 bit

Dosya biçimleri

Çok sayfalı PDF ve TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 ve diğerleri

Desteklenen diller

Çince, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça, İspanyolca

NEXTIMAGE SCAN+ARCHIVE

NEXTIMAGE REPRO

Güçlü ve kullanıcı dostu tarama ve arşivleme için

Eksiksiz çok işlevli özellikler ve dokunmatik ekran uyumluluğu ile birlikte tam bir
Nextimage deneyimi için

Standart Windows Uygulaması

Standart Windows Uygulaması veya Dokunmatik ekran modu
SnapScan: Tara – Zenginleştir – Kaydet
EKSIKSIZ TARAMA İŞLEVLERI
Toplu tarama

REimage (nasıl görüntülerini aldığınızı değiştirmek için “sanal olarak” HAM taramalarınıza geri dönün)
Otomatik dosya adlandırma şablonları
Dizin renk paletini Özelleştirme / Düzenleme
Muhasebe
TAM GÖRÜNTÜ AYARLAMA KONTROLÜ
Otomatik döndürme
Otomatik hizalama / eğrilik düzeltme
Keskinleştirme / Düzleştirme filtresi
Siyah / Beyaz düzeyi ayarlama
RGB düzeyi ayarlama
Histogram görünümü
Ölçüm aracı
TWAIN sürücüsü
TAM KOPYALAMA İŞLEVLERI
Sınırsız sayıda yazıcıyı destekler
Toplu kopyalama
Kapalı döngü renk kalibrasyonu
ICC renk yönetimi

Nextimage yazılımı tüm Contex tarayıcılarını destekler ve tüm görevlerde kaliteli görüntüler
sağlamak için eksiksiz bir araç grubu sunar.

Taranan
genişlik

KAPALI
Uyarlanabilir eşik algoritması
Nextimage, arka plan temizleme ve
gri tonlamaların korunmasını tek
modda birleştiren, yeni geliştirilmiş
bir Siyah-Beyaz algoritması ile
birlikte gelir. Bunu hem temiz yeni
orijinaller hem de düşük kontrastlı
taslaklar için kullanın.

Düzleştirme / keskinleştirme
filtreleri
Akıllı Düzleştirme filtresi,
orijinaldeki kenarları
bulanıklaştırmadan desen
bozukluklarını akıllıca ortadan
kaldırır. Düzgün, pürüzsüz
renklerle çok net sonuçlar elde
etmek için bunu Keskinleştirme
algoritmasıyla birleştirin.

Taranan
genişlik

AÇIK

Tam uzunlukta otomatik
boyutlama
Nextimage tam uzunlukta otomatik
boyutlama özelliği, birden fazla
kenar eksik olsa bile mevcut tüm
bilgilerin taranmasını sağlar.

Contex çözümleri, önde gelen tüm büyük boyutlu yazıcılarla uyumludur.
Tam liste için bkz. contex.com/nextimage-supported-printers

contex.com/nextimage-software
Contex Merkez Ofis ve AODA
Global Scanning Denmark A/S
Kopenhag, Danimarka
Telefon: +45 4814 1122
info@contex.com

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

Contex Japonya ve Asya
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japonya
Telefon: +81 45 548 8547
apac@contex.com

Nextimage Remote sayesinde tabletinizden Nextimage
yazılımını uzaktan kontrol edin ve çalıştırın.
iOS ve Android tabletler için Nextimage Remote
uygulaması, Nextimage yazılımının maksimum rahatlık
ve kullanıcı konforu için doğrudan tarayıcının üzerinde
çalıştırılmasına imkan tanır.

