KOFAX
Express
Kofax Express dokümanları taramayı, organize etmeyi ve depolamayı herkes için kolaylaştırır. Yeni
başlayanlar için yeterince kolay, profesyoneller için yeterince güçlü...
Yazılımınız donanım performansını desteklemeli
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Çok çekirdekli işlemciler güçlü işleme yeteneği sunar, fakat sadece onlardan
faydalanmayı bilen yazılımlarla birlikte kullanıldıklarında. Kofax Express, çoklu
çekirdek işlemcilerin bütün avantajlarını kullanmak için tasarlandı. İşi, çoklu
tarama ve görüntü işleme fonksiyonlarına bölerek daha hızlı sonuçlar üretir. İleri
nesil performans sağlayan bu yazılım ile tarayıcıdan da daha yüksek performans
sağlanabilir.
Doküman görüntüleriniz için kontrol
Doküman görüntülerini düzgün sırada düzenleyerek her zaman
doğru yerde olduklarını garantiler. Kofax Express yenilikçi
Smoothview Teknolojisi çok sayıda dokümanı kolaylıkla idare
etmeyi sağlayacak şekilde kontrol imkanı tanır. Bir kağıt
yığınıyla yapılması hayal edilemeyecek şekilde
dokümanlar bulunabilir, değiştirilebilir, bir araya getirilebilir,
bölünebilir, çevrilebilir, sıra değişikliği yapılabilir. Ve, içinde
gömülü olan VRS ( VirtualReScan) ile kağıt orijinalinden
daha iyi görünen doküman görüntülerini kullanarak
kontrollü şekilde çalışılabilir.
Her tarayıcının VRS'e ihtiyacı vardır
Kofax, dünyanın en populer taranmış görüntü geliştirme
teknolojisi olan VRS'i yarattı. VRS'in bütün işlevselliği Kofax
Express içinde de yer alıyor. VRS ile tarama öncesi doküman
hazırlığı ve tarayıcı ayarları ile uğraşmak geçmişte kalıyor.
VRS bunları kullanıcı için yapar ve her zaman mükemmel
tarama sonuçları sağlar.
Menülerin kullanımı çok kolay
Menü adımları arasında özelliklerin ya da komutların aranmasına gerek
yok. Bunun yerine, Kofax Express Microsoft Office 2007 uygulamalarına
benzer bir arayüz kullanarak, en çok kullanılan seçeneklere ekranın üst
kısmından kolayca erişilmesini sağlar. Böylece tarayıcı operatörleri,
işlerine daha çok yoğunlaşabilir ve bir “tık”la istedikleri Kofax Express
özelliğine ulaşabilirler.
Barkodları tespit etme yeteneğini artırma
Kofax Express'in gelişmiş barkod motoru, her 1 boyutlu ve 2 boyutlu
barkodu hatta pul, el yazısı ya da lekelerle kapanmış olanları dahi
okuyabilir. Renkli tarama yapmak hassasiyeti artırır. 100 yada 150 dpi
gibi düşük çözünürlükte dahi barkodlar tanınır. Kofax Express barkod
motoru, barkodları nerede olurlarsa olsunlar, farklı açılarda
yerleşimlerde bile tanır ve okur.
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Hatalar oluştuğunda kolay düzeltme imkanı
Bazen Kofax Express, VRS'in dahi görüntü iyileştirme özelliğinin yardım edemeyeceği bir
dokümanı tarayacaktır. Bu bir kenarı katlanmış bir sayfa, üzerinde post-it notu olan ya da
iki kez taranmış bir doküman olabilir. Yeniden tarama dışında bir seçenek yoktur. Kofax
Express'in “Point and Click Rescan” özelliği, yeniden taranmış dokümanı grup içinde
doğru yere koyarak süreçleri olası en kolay hale dönüştürür.
Kofax Expres doküman yığınlarını ayrıştırır
Kofax Express doküman gruplarını otomatik olarak ayrıştırarak dokümanların tek
seferde taranmasına olanak verir, böylece verimlilik artar. Sadece tarayıcının sayfa
besleme bölümünü doldurmak yeterlidir. Kofax Express yığın kodlarına, barkodlara
yada eklenmiş boş sayfalara bağlı olarak tüm yığını otomatik bir şekilde bireysel
dokümanlara ayırır. Kofax Express ayırma işlemini yaparken tarayıcının çalışır
durumda olması ile artık dokümanları öncekinden daha hızlı işlemek mümkündür.
Durmaya gerek yok, daha sonra düzeltilebilir
Eğer Kofax Express düşük kalitede bir doküman tespit ederse,
bunu düzgün bir imaja dönüştüremez, fakat tarayıcıyı
kapatmaz ve düzeltme için beklemez. Kofax Express içindeki
VRS Corrections özelliği, görüntüyü, tarayıcı operatör
tarafından daha sonra incelenmesi ve düzeltilmesi için
ayırır. Böylece dokümanın yeniden taranması gerekmez.
Kofax Express, tarayıcı operatörünün görüntüyü kabul
edilebilir bir seviyeye elle düzeltebileceği kadar veriyi
saklar. Bu süre içinde, tarayıcı durmadan çalışır.

Bozulmadan geri alınabilir
Her bilgisayar kullanıcısı zeki Geri Alma tuşuna minnettardır.
Bazen gerialma adımları yeterli olmayabilir ve nereden
gelindiği, neyin yapıldığı ve neyin güvenli olarak yeniden
yapılabileceği karıştırılabilir. Bu nedenle Kofax Express,
Sanal Geri Alma özelliğine sahiptir. İstenilen anda kolaylıkla
doküman görüntüsü üzerinde yapılmış yada geri alınmış işlem
sıraları görülebilir. Sanal geri alma özelliği ile kaybolmak mümkün
değildir.
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Tara ve aktar
Taranmış bir doküman görüntüsü eğer erişilebilir bir formatta
saklanmaz ve kolay ulaşılamaz ise çok kullanışlı olmaz. Bu nedenle
Kofax Express tek sayfa(JPEG/TIFF/PDF) ve çoklu sayfa (TIFF/PDF)
format seçeneklerine ek olarak, saklanan dokümanları düzgün bir
şekilde Microsoft SharePoint yada Kofax Capture'a aktaran yayın
kodları da içerir. Ayrıca, ileri seviye kullanıcılar Kofax Express yayın
uygulama programlama arayüzünden (API) yararlanarak kendi yayın
kodlarını ustalıkla oluşturabilirler.
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