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Rešitve
Zajem in ustvarjanje
Spremeni tiskano kopijo v elektronski format po želji.
Na voljo je 21 izhodnih formatov, da lahko ustvarite lastno
digitalno knjižnico s pritiskom na en sam gumb.
Pošljite preoblikovane dokumente naravnost na mrežne
pogone preko FTP ali varne E-pošte.
Sprejmite prednost ene licence za e-BRIDGE Re-Rite za
neomejeno število uporabnikov in naprav
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Celovito upravljanje z mrežnimi dokumenti.
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Vaš pristop k modernemu pretoku
preslikave dokumentov
Toshiba e-BRIDGE Re-Rite je celovita avtomatizirana pisarniška platforma,
enostavna za uporabo in cenovno dosegljiva, ki preko e-STUDIO večopravilnega
sistema (MFP), avtomatično pretvori skenirane tiskane dokumente v datoteke, ki
jih lahko urejate in pregledujete.
En dotik - kompleten delovni

dokumenta, optično prepoznal

Ločevanje delov

proces

znake, spremenil obliko in poslal

Funkcija ločevanja delov vam

Imate možnost, da izberete
enega od 21 formatov datotek,
vključujoč Word, Excel, PDF in
HTML in e-BRIDGE Re-Rite bo
izvedel avtomatično skeniranje

dokument v izbrane cilje.
In kar je še več – to je tako
lahko za uporabo, da ga lahko
koristi vsakdo v pisarni. MFP
uporabniški vmesnik omogoča
intuitiven pristop z e-BRIDGE
Re-Rite in izboljša učinkovitost
poteka dela v vaši pisarni.

omogoča obdelavo velikega
števila dokumentov, ki jih je
potrebno skenirati. Vrsta datotek
se lahko naenkrat vnese skozi
skener in e-BRIDGE Re-Rite bo
za vas izdelal ločene datoteke
na osnovi listov s črtno kodo ali
na osnovi nastavljenega števila
strani.

Popolna prožnost

NETWORK

EMAIL

FTP

Izberite skeniraj na omrežni
pogon, skeniraj na FTP ali skeniraj na E-mail in prejmi dokument v formatu datoteke po vaši
izbiri. Celo prejeti telefaks dokumenti se lahko avtomatično preoblikujejo.
Z e-BRIDGE Re-Rite vam nikoli
ne bo treba pretipkavati ali preoblikovati dokumentov, ki so na
razpolago le v natisnjeni obliki. V
primeru, da se vaš MFP odlikuje
tudi z barvnim skeniranjem, bo
to v celoti podprto z e-BRIDGE
Re-Rite. Digitalizirane datoteke
bodo dostavljene na omrežni
pogon ali naravnost v vaš poštni
predal.
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Meta Scan
Dodatni Meta Scan dodatek
popelje e-BRIDGE Re-Rite še
korak dalje: Omogoči vam, da
dodate komplet ključnih besed,
s pomočjo katerih se skenirani
dokumenti lahko označijo in
identificirajo. Namesto, da se
skenirane datoteke usmeri v eno
mapo, Meta Scan uporabi vaše
ključne besede tako, da ustvari
na vašem omrežju strukturo
map, ki jo je možno preiskovati,
kar olajša iskanje skeniranih
dokumentov. To vam omogoča
ustvarjanje lastne digitalne
knjižnice - arhivirani in lahko
dostopni dokumenti.
IZHO
IZ
HODN
DNE
E MO
MOŽ
ŽNOSTI
ŽNOS
TI

e-BRIDGE Re-Rite speciﬁkacija
Formati datotek, ki jih podpira vključujejo:

Možnosti obdelave:

- Word (DOC/DOCX)

- Brisanje lis (Despeckle)

- Excel (XLS/XLSX)

- Poravnava poševnic (Deskew)

- PowerPoint (PPTX)
- Rich Text Format (RTF)

- Odstranjevanje barve
- Poprava popačenja

- PDF (1.3-1.7, A/A1a/A1b)

- Kompenzacije nizke resolucije

(PDF Text (samo text ), PDF besedilo

-

- Optimirano za urejanje
- Optimirano za oblikovanje

nadomeščeno s sliko, PDF slika na besedilu (tekst
pod sliko), Secure PDF)
eBook (ePUB, FB2)
HTML 4.0
Podatki v tabeli (Unicode in ANSI kodiranje)
Neformatirani tekst (Unicode in ANSI kodiranje)
Formatirani tekst (Unicode in ANSI kodiranje)
Vrednosti ločene z vejico (CSV)
(Unicode in ANSI kodiranje)

OCR jeziki ki so podprti:
Albanski, Angleški, Bolgarski, Češki, Danski, Estonski, Finski, Francoski, Grški,Italijanski, Latvijski,
Litovski, Madžarski, Makedonski, Malteški, Nemški, Nizozemski, Norveški, Poljski, Portugalski,
Romunski, Ruski, Slovaški,Slovenski, Srbski, Španski, Švedski,Turški, Ukrajinski.

Scan v
WORD®

Scan v
EXCEL®

Secure PDF
in Email

Napredna varnost
Zanesljivost in varnost sta
pomembna dejavnika v vsakem
pisarniškem okolju. Zaradi tega
e-BRIDGE Re-Rite podpira format PDF/A. Ta format datoteke,
standardiziran z ISO zagotavlja, da bo možno PDF datoteko, ustvarjeno danes, možno
odpreti in reproducirati natančno
na isti način, tudi v prihodnjih
letih. Vendar hranjenje v vaši
digitalni knjižnici, za uporabo v
bodočnosti, zahteva tudi visok
nivo varnosti.

Shrani
PDF/A v
arhiv

Shrani kot
eBook

Pošlji
WORD®
E-mail

Išči PDF in
E-mail

Napredni varnostni standardi
za PDF in e-pošto, ki jih nudi
e-BRIDGE Re-Rite, omogočajo,
da dovolite ali zavrnete pravico do
odpiranja, tiskanja, kopiranja ali
urejanja dokumentov. Poleg tega,
aplikacija podpira avtentikacijo s
SMTP strežniki, tako da lahko pri
pošiljanju e-pošte zaprete lokalne
varnostne luknje z določanjem
podrobnosti
za
prijavo.
Samo ena licenca na mreži
e-BRIDGE Re-Rite je aplikacija
nameščena na strežniku, kar

Shrani
HTML

Šarža LOČI
BARKODO

Scan v
PowerPoint

pomeni, da je dosegljiva neomejenemu številu uporabnikov preko
ene same licence. Tu ni potrebe,
da se namesti program na uporabnikovem PC, kar pomeni lažjo
namestitev in vzdrževanje.
To pomeni, da je e-BRIDGE
Re-Rite platforma klijenta, kar jo
dela neodvisno in podpira vse
operacijske sisteme. Ta aplikacija se lahko namesti na vsakem
Toshiba MFP, ki ga poganja
e-BRIDGE.

Sistemske zahteve
Procesor:

Internetni iskalnik:

Zahtevan:

Pentium IV 2.66 GHz

Priporočen:

Pentium Dual CPU 1.60 GHz

®

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
Omrežna kartica:

RAM:

10/100Base T/X za dostop do MFP

Zahtevan:

512 MB

Priporočen:

1 GB

Potreben prazen prostor na disku:
200 MB + dodaten prostor za podatke, ki se hranijo
v istem sistemu
Zaslon in ločljivost:
15“ ali 17“ zaslon pri 1024 x 768 točkah

Podprti operacijski sistemi:
Windows 7/Vista/XP/Server2003 (32/64bit)/
Server2008

Izberi
Skeniraj
Pošlji
Shrani
Išči
Zavaruj

Document
Workﬂow
Solution
rešitev za upravljanje
dokumentov

UPRAVLJANJE IN OPTIMIZACIJA TISKALNIŠKEGA OKOLJA
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Tehnični podatki se lahko spreminjajo brez predhodne najave. Vsi nazivi podjetij in/ ali imena proizvodov so zaščitena imena ali registrirana zaščitena imena njihovih izdelovalcev na njihovih trgih in / ali državah. Vse pravice pridržane. Me se stalno trudimo da svojim partnerjem dostavljamo najnovejše stanje podatkov. Speciﬁkacije za programe se lahko spremenijo v času med izdelavo in objavo te dokumentacije. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. BR_ReRite_201212_GBIDD
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