
اقلب الصفحة للحصول على المزيد من المعلومات <

Kodak Alaris حلول التقاط المستندات لكل األغراض من
تفهم شركة Kodak Alaris متطلبات التقاط محتويات المستندات تقريًبا في كل العمليات، من العامل الذي يقوم بإجراء 

المسح الضوئي لتقرير عرضي وحتى عمليات المسح الضوئي ذات اإلنتاجية الضخمة. ونحن نجعل اختيار برنامج المسح 
الضوئي أمًرا بسيًطا ألن حلول االلتقاط لدينا يمكن أن تساعد على زيادة اإلنتاجية وتقليل التكلفة في أي بيئة مسح ضوئي.

تبسيط المسح الضوئي. أتمتة الفهرسة. تعظيم االتصال.

نظرة عامة البرنامج



Kodak Alaris وظيفة اللمسة الذكية التي توفرها 
  تحد من عمليات المسح الضوئي المعقدة متعددة الخطوات من خالل لمسة واحدة في 

غاية في السهولة. يمكنك تكوين ما يصل إلى تسع وظائف لمالئمة احتياجات المسح الضوئي الخاصة 
بك وتنفيذ مهام المسح الضوئي الشائعة الخاصة بسرعة كبيرة. وتسمح لك وظيفة اللمسة الذكية 

بإجراء مسح ضوئي للمستندات وحفظها في موقع للملفات أو في خدمات السحابة العامة.

من خالل وظيفة اللمسة الذكية، يمكنك القيام بما يلي:
• إرفاق الوثائق التي يتم مسحها ضوئًيا برسائل البريد اإللكتروني بشكل تلقائي

PDF إنشاء وعمل والبحث في ملفات •
• تحويل الملفات إلى تنسيقات PDF أو Microsoft Word أو تنسيقات ملفات الصور

•  إخراج الملفات الممسوحة ضوئًيا إلى مجلد أو إلى خدمة السحابة بأي تنسيقات )TIFF وJPEG وBMP وPDF وsPDF وغير ذلك الكثير(
• طباعة المستندات الخاصة بك على أي طابعة تعمل على الشبكة في المكتب

•  إرسال المستندات الممسوحة ضوئًيا إلى الوجهات الشائعة، مثل البريد اإللكتروني، أو Microsoft Office أو Adobe Acrobat أو 
Microsoft SharePoint أو Nuance PaperPort أو Nuance OmniPage أو التطبيقات األخرى التي تنتجها الشركات 

األخرى

kodakalaris.com/go/SmartTouch :تعرف على المزيد

Kodak Capture Pro Software — اإلصدار المحدود
 يمكنك إجراء المسح الضوئي والمعالجة للمعلومات "بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إضافات" 

 وبسرعة من خالل هذا التطبيق سهل االستخدام الذي يتم توفيره مع حل المسح الضوئي الذي توفره 
 Kodak. يمكنك التقاط وتحرير وإخراج أي شيء من المستندات المفردة وحتى الدفعات الكبيرة من 

 المستندات. إن برنامج Capture Pro اإلصدار المحدود هو برنامج مثالي لألفراد وللمستخدمين في 
 مجموعات العمل في مجموعة محددة بعينها من الماسحات الضوئية من إنتاج شركة Kodak والتي 

تتعامل مع المستندات البدائية أو عمليات المسح الضوئي للدفعات المفردة.

من خالل Capture Pro اإلصدار المحدود، يمكنك القيام بما يلي:
• إجراء المسح الضوئي لمستند واحد أو لمجموعة من المستندات

• فصل المستندات بشكل تلقائي من خالل الرمز الشريطي أو الصفحات الفارغة أو عدد الصفحات
•  إنشاء حقل فهرس وتسمية ملفات المخرجات الخاصة بك من خالل الرمز الشريطي أو التعرف البصري على الحروف من خالل السحب 

واإلسقاط أو بطريقة يدوية
• تحسين الصور التي يتم مسحها ضوئًيا - إدارة المستندات وقصها وإعادة المسح الضوئي لها وإدراج الصفحات وتقسيم المستندات

•  إخراج الملفات بتنسيق TIFF أو TIFF متعدد الصفحات أو JPEG أو PDF متعدد الصفحات أو sPDF أو PDF/A أو RTF في ملف 
SharePoint أو بريد إلكتروني أو طابعة أو

• الترقية إلى اإلصدار الكامل من برنامج Kodak Capture Pro Software بشكل سهل

kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition :تعرف على المزيد

 kodakalaris.com/go/SoftwareGuide :لالطالع على النسخ المترجمة من هذه الوثيقة، يرجى زيارة الموقع التالي

 Kodak Capture Pro Software
 تحويل النماذج والفواتير وسجالت المرضى وغير ذلك من المستندات التجارية الهامة إلى صور 

 عالية الجودة بسرعة وفعالية. التقاط بيانات الفهرس الهامة وتوفيرها بشكل تلقائي إلى قواعد البيانات 
 والتطبيقات. يمكنك االستمتاع بالوظائف القوية والمرنة فيما يتعلق بالتقاط الدفعات في بيئات العمل على 

أسطح المكاتب أو في البيئات التي تتطلب إجراء عمليات مسح ضوئي إنتاجية ضخمة. 

من خالل برنامج Capture Pro Software، يمكنك القيام بما يلي:
• تنفيذ المهام المعقدة بشكل مريح للغاية من خالل ضغطة زر

• التقاط الدفعات المتعددة وإجراء عمليات التحكم في الجوة والفهرسة عليها
•  تحسين اإلنتاجية من خالل قدرات الفهرسة المتقدمة وعمليات المسح الضوئي ثنائية التدفق

•  تقليل نفقات إدخال البيانات يدوًيا / الفهرسة من خالل استخدام ميزة البحث في قاعدة البيانات من أجل التحقق من الحقول أو تعبئتها 
• استخدام اكتشاف العالمات لمعالجة االستطالعات البسيطة وغير ذلك من النماذج التي تحتوي على مربعات االختيار

• تحسين تكامل البيانات من خالل فهرسة اإلدخال المزدوج للبيانات
•  تقليل الوقت والنفقات الناجمة عن مراجعة الصور وتصحيحها من خالل التحكم الذكي في الجودة

• إمكانية إخراج المستندات التي تتوافق مع العشرات من األنظمة األخرى 
•  التشغيل والعمل بشكل فوري من خالل المساعدة المضمنة على بدء التشغيل وضمان البرامج

تعرف على المزيد: جرب اإلصدار الكامل من Capture Pro Software مجاًنا لمدة 30 يوًما! لبدء التجربة الخاصة بك لمدة 
 30 يوًما، كل ما عليك هو النقر على االرتباط في برنامج Capture Pro Software اإلصدار المحدود أو قم بزيارة الموقع 

kodakalaris.com/go/CapturePro

أداة تتناسب مع كل األغراض

أود القيام بما يلي:
وظيفة اللمسة 

الذكية

اإلصدار المحدود من 
 Capture Pro برنامج

Software

 Capture Pro برنامج
 Software 
)اإلصدار الكامل(

✓المسح الضوئي لمستند واحد وإخراجه، بلمسة زر واحدة

✓عمليات المسح الضوئي والفهرسة واإلخراج األساسية لمجموعات المستندات
عمليات المسح الضوئي والفهرسة واإلخراج المتقدمة للمجموعات المتعددة من 

✓المستندات )وغير ذلك الكثير(

حقوق النشر © لشركة Kodak Alaris Inc لعام Kodak Alaris .2014 هو اسم العالمة التجارية للشركة للعمليات العالمية.
.Eastman Kodak وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص من شركة Kodak يتم استخدام العالمة التجارية

تخضع المواصفات إلى التعديل من دون إشعار.
 09/14

مضمن

مضمن

 تجربة مجانية 
 لمدة ثالثين 

يوًما

 لمزيد من المعلومات، يرجى التعرف على كيفية االتصال بنا على موقع: 
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


