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ממוחשבלPro-ScanWiseתותוכנ ולתיוק חכמה סריקה

תוכנתומוצע להלן חברתWiseScan-Pro-וWiseScanת האופציות,ERAשל לסריקהעם הייחודיות

כשלהם מסמכים של לאחזור,איכותית וקלה נוחה בצורה קלהבתוכנהקיימת.ותיוקם אפשרות

שדות נדרש,מיפתוח-להוספת המס:כגון(אם וכדו,תאריך,מךנושא לתיקיות)'סימוכין מהיר וניתוב

מראש בפורמט.שהוגדרו ארכיון אוטומטית מייצרת שזוהתה"עפאיחזור-ברPDFהמערכת מילה כל י

במסמכים כמילת,אוטומטית שהוקלדה המשתמש-או ידי על .מפתח

היררכיWiseScan-Proתוכנת תיוק ולתייק לסרוק שבתוכה-לתיקיית,מסוגלת ,תיקיות-תתיאם

מרובי וקבצים תתי,דפים-חוצצים כמה לה עיקריות-ויש התמותאה,מערכות לסוג הנדרשמות ,יוק

מקובץ–WiseFiling:ןובה אחר,לתיקים,תיוק נדרש מפתוח שדה וכל ,WiseLawyers-ו,חוצצים

עורכי של התיוק לצרכי במיוחד .הדין-המותאמת

ממוחש תיקיות מבנה כבר יש לפיוכשלמשתמש ולתייק להמשיך מעוניין שהוא יכולה,ב התוכנה

שייקלט"ללמוד" חדש מסמך כל ולתייק המשתמש אצל התיקיות מבנה את ישירות–אוטומטית

הנדרשת-לתת .התיקייה

פורמטיםהתוכנה של רחב במיגוון סרוקים מסמכים לקלוט בצבעים-בשחוריכולה או ,PDF:כגון(לבן

TIF,GIF,BMP,PNG,JPGע,)ועוד נסרקו בהכרח ולא שונים ממקורות עצמו"שנתקבלו הצרכן .י

מהסורק,לחילופין ישירה סריקה מאפשרת חדש,התוכנה מסמך שנסרק פעם שבכל אופציה מוצג–עם

בו הראשון העמוד ו,אוטומטית לאיחזורו שישמשו מפתח מילות להקליד אפשרות להחלטה/עם או

המ את לנתב תיקייה הבא.סמךלאיזו למסמך עד ברצף המסמך עמודי שאר את לסרוק תמשיך התוכנה

אוטומטית( דף,המאותר יש הקודם המסמך לבין מיוחד-כשבינו ע,מפריד ).ERAי"המסופק

על עצמית חוצצים להגדרת אפשרות המשתמש-לתוכנה של,ידי ייחודית אפשרות דפים"וכן צבירת

קיים המשת,"למסמך שיבחר עת שבכל בעבר,משכך נסרק שכבר למסמך נוספים דפים לסרקו ,יוכל

המערכת ידי על אוטומטית אליו יתווספו רב,והם למסמך אחד-ויצטרפו .דפי

גם קיימת למערכותלמערכת שדרוג זיהוי,WisePageאופציות הטקסטאוטומטיהמאפשרות של

הסרוקים .)OCRי"ע(במסמכים

פשוטות הינן המערכת עצמיוהיא,דרישות לתפעול .קלה

נתמכות הפעלה .Windows-XP/NT/2000/2003:מערכות

בתוכנה השונים המודולים :להלן,מפרט
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WiseScan

295$

WiseScan-Pro

895$

לקבצים סריקה עמאפשרות אועם בדידים ודים

מרובי הזנהדפים-לקבצים באותה

VV

לדילוג ריקיאפשרות דפים על VVםאוטומטי

הפרדהאפשר הקלטות דפי של אוטומטית

ע דף"למסמכים מיוחד-י מפריד

VV

סריקה בשחוראפשרות בצבעים-אוטומטית או ,לבן

PDFאוTIFלפורמט

VV

כמוניטור עבודה XVאפשרות

קיימים לקבצים דפים של אוטומטית הוספה

PDFאוTIFבפורמט

XV

וחוצצים לתיקיות היררכית לסריקה ,תיוג,אפשרות

קובץ לכל מפתח ומילות שם ומתן

XV


