Chápeme Vá‰ poÏadavek - poﬁídit
elektronicky dokumenty a data rozhodující
pro Va‰e kaÏdodenní operace co moÏná
nejrychleji a nepﬁesnûji.
âím lep‰í a kvalitnûj‰í zobrazení získáte ze
svého skenování, tím hodnovûrnûj‰í
informace dostanete i ze svého systému
pro správu dokumentÛ.
VirtualReScan (VRS) od Kofaxu je
elektronick˘m hlídaãem skenovan˘ch
obrazÛ. Stejnou rychlostí, jako vzniká
obrázek ve skeneru, probíhá i multibodová
inspekce kaÏdého dokumentu pomocí
programu VRS.
VRS prÛbûÏnû kontroluje a nastavuje
správné vyrovnání, jas, kontrast a ãirost
zobrazení. VRS okamÏitû opraví jakoukoli
nesrovnalost tak, aby se do Va‰í aplikace
dostala ta nejlep‰í a nejãitelnûj‰í zobrazení.
Je to, jako byste mûli t˘m kontrolorÛ kvality
prohlíÏejících a schvalujících kaÏd˘ Vá‰
dokument ihned po jeho naskenování.

www.dicomgroup.cz

JAK P RA C U JE V R S?

Hlavní pﬁedností VRS je snadná obsluha. Vût‰ina operací je
automatizována, zrychlí se skenovací proces a sniÏují se
i nároky na ‰kolení obsluhy skenerÛ.

SníÏení nárokÛ na pﬁípravu dokumentÛ
VloÏte v‰echny dokumenty do automatického zásobníku bez ohledu na na jejich velikost, barvu ãi orientaci, stisknûte tlaãítko
<scan> a mÛÏete odejít. Nemusíte nastavovat velikost pﬁedloh, protoÏe VRS zjistí pﬁesnou velikost kaÏdého dokumentu, dokonce
i v kombinovan˘ch dávkách. VRS automaticky zjistí jakékoliv zadrhnutí papíru ve skeneru, pﬁeloÏené rohy nebo jiné technické
nedostatky a upozorní Vás na nû. KdyÏ je problém vyﬁe‰en, pokraãuje skenování automaticky, bez dal‰ího schvalování.

Automatické vyrovnání pﬁedloh

Vylep‰uje ãistotu zobrazení

VRS zaãíná automatick˘m vyrovnáním kaÏdého
naskenovaného obrazu. To je zvlá‰È dÛleÏité pﬁi
následném pouÏití strojov˘ch rozpoznávacích
technik, jako jsou OCR a ICR. Na skenerech
vytváﬁejících ãern˘ okraj kolem zobrazení se
VRS pﬁizpÛsobí automaticky skuteãné velikosti
pﬁedlohy.

VRS zaãíná anal˘zou úrovnû jasu a kontrastu dokumentu a porovnáním
s nastavením pﬁijatelného rozsahu zadaného uÏivatelem. Odchylky jsou
opravovány buì automaticky, nebo VRS vyzve operátora k manuálnímu
nastavení. V manuálním reÏimu operátor pouÏije zobrazení na
obrazovce k nastavení jasu, dokud nedosáhne Ïádaného v˘sledku.

Na rozdíl od vût‰iny skenovacích aplikací vyrovnává
VRS obraz poﬁízen˘ v odstínech ‰edé namísto
obrazu bitonálního a získává tak upravenûj‰í
a ãitelnûj‰í text, jak je vidût zde.

}
}

Tradiãní vyrovnání
Na prvním obrázku je pﬁíklad
znaku, kter˘ byl skenován
a vyrovnán v bitonálním reÏimu,
v˘sledkem jsou zubaté okraje.

Vyrovnání s pouÏitím VRS
Na druhém obrázku je stejn˘ znak
skenovan˘ s VRS ‰edou ‰kálou
a vyrovnan˘ je‰tû pﬁed pﬁevodem
do bitonálního zobrazení. V˘sledek
je pﬁesnûj‰í pro následné automatické rozpoznávání.

Eliminuje ‰um
VRS umoÏÀuje operátorovi skeneru dal‰í zlep‰ení obrázku ztenãováním
nebo zesilováním ãar a znakÛ, jakoÏ i odstranûním nadmûrné
skvrnitosti a zrnûní pomocí posuvn˘ch zaráÏek na obrazovce.
Potlaãením ‰umu mÛÏete kdykoliv dosáhnout upraven˘ch a ãist˘ch
zobrazení.

UÏivatelské profily
VRS je schopen automaticky opravit ‰irokou paletu rozliãn˘ch
dokumentÛ. VRS Vám také umoÏÀuje uloÏit uÏivatelské profily nastavení
urãen˘ch pro zvlá‰tní typy dokumentÛ. Vytvoﬁte si pﬁíslu‰n˘ profil
a vyvolejte jej, kdykoliv budete potﬁebovat.

PERFEKTNÍ
SKENOVÁNÍ
SNADNO A RYCHLE

Zde je ukázka práce VRS. Úkolem je
naskenovat velmi tmavou fotokopii
ﬁidiãského prÛkazu pro potﬁeby cizinecké
policie, abychom zachytili ãiteln˘ text.
Bezpeãnostní podtisk originálu zpÛsobil, Ïe
z kopírky vy‰lo pozadí témûﬁ ãerné. Tato
situace pﬁedstavuje pro konvenãní skenery
problém. VRS se dokáÏe pﬁizpÛsobit
pomocí posuvn˘ch zaráÏek.

VRS zjistí extrémnû tmavé
pozadí a automaticky
nastaví hodnotu jasu. Text
je jiÏ nyní ãiteln˘
a zobrazení vytvoﬁené
pomocí VRS se velmi blíÏí
originálu. Ov‰em
dokument je tak tmav˘, Ïe
nezapadá do definovaného
rozsahu pﬁijatelného jasu
(modr˘ obdélník). VRS
upozorní obsluhu
a nabídne posuvné zaráÏky
pro dal‰í nastavení.

Na‰ím prvním krokem je
nastavení kontrastu
v uÏivatelském rozhraní
z hodnoty 50 na 7. Jak se
posouváme po li‰tû nastavení,
VRS ukazuje zlep‰ení
zobrazení v reálném ãase,
ãímÏ nám umoÏÀuje najít
optimální nastavení kontrastu.
Pomocí toho vytáhneme text
z pozadí, nicménû pro
software optického
rozpoznávání znakÛ to je‰tû
není ono. Proto je vhodné
nastavit také jas.

Posouváním kontroly jasu
z 84 na 96 jsme schopni
zv˘‰it jas na takovou úroveÀ,
aby pozadí úplnû zmizelo
a zÛstal nám dobﬁe ãiteln˘
text. Pohybujeme posuvnou
zaráÏkou a pozorujeme, jak
se dokument na obrazovce
vyjasÀuje. S konvenãním
skenerem je nutné ke kaÏdé
kombinaci kontrastu a jasu
reskenovat originál
a zkontrolovat v˘sledek. VRS
nastavujete tak dlouho,
dokud nedosáhnete
perfektnû ãitelného
zobrazení. Dal‰í v˘hoda VRS
– velikost originálu byla
412 KB a velikost koneãného
obrázku je jenom 49 KB.

Ná‰ tip: SloÏitûj‰í nastavení VRS pro dokumenty, jako je tento, uloÏte jako zvlá‰tní profil a v pﬁípadû potﬁeby znovu vyvolejte jedin˘m kliknutím.

TESTUJEME
VRS
Úkol ãíslo

Schopnost VRS vytvoﬁit pokaÏdé perfektnû ãitelné zobrazení je nejlépe
demonstrována na následujících ãtyﬁech pﬁíkladech. PouÏili jsme ãtyﬁi dokumenty
nároãné na skenování a skenovali jsme je s pouÏitím konvenãního skeneru a poté
skenerem vybaven˘m VRS. V˘sledky hovoﬁí samy za sebe, jak co do ãistoty
zobrazení, tak pokud jde o velikost souborÛ.
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Dokument: Tiskopis vytvoﬁen˘ z estetick˘ch
dÛvodÛ pouÏitím tmavû modrého tisku na
svûtle modrém pozadí. Získávanou
informací je ruãnû psan˘ text a zatrhávací
políãka.

Komentáﬁ: Dokument byl kaÏdopádnû
vytvoﬁen spí‰e pro zajímav˘ vzhled neÏ pro
snadné skenování. Úkolem skeneru je
potlaãit tmavé pozadí a vyzvednout
vyplnûn˘ text.

Barevné skenování: PouÏitím barvy
je dokument dobﬁe ãiteln˘, ov‰em za
cenu velkého souboru, rovnající se
473 KB.

Konvenãní skenování: Tento typ
dokumentu je postrachem pro bitonální
skener. Skener není schopen rozli‰it
pozadí a poÏadovan˘ text. V˘sledkem
je úplnû temn˘ obraz nepouÏiteln˘ pro
Ïádné dal‰í zpracování.

Úkol ãíslo
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Dokument: Mnohobarevn˘ formuláﬁ,
obsahující sloupce a ﬁádky spolu s barevnû
stínovan˘mi plochami. PoÏadovanou
informací je psan˘ text a zatrÏená políãka
spolu s informací umístûnou ve zv˘raznûném
textu.
Barevné skenování: Barevné
skenování zachycuje poÏadované
informace, av‰ak text psan˘ tuÏkou je
tûÏce ãiteln˘ nejen na originálu, ale
i zde. To platí v nezmen‰ené míﬁe i pro
zv˘raznûn˘ text v dolním pravém rohu.
Velikost tohoto souboru ãiní 448 KB.

}

Komentáﬁ: Tento pﬁíklad uvádí vzhled obvykl˘
u dne‰ních formuláﬁÛ – sloupce, ﬁádky
a barevné stínování slouÏící pohodlnému
a pﬁesnému vyplnûní. Bitonální skener
v takovém pﬁípadû hledá hranici mezi
poÏadovan˘mi daty a pozadím.
Konvenãní skenování: Pﬁi pouÏití
standardního nastavení je stínování
zatrhávacích políãek pro skener
problémem, protoÏe stínování je
interpretováno jako pﬁítomnost tmav˘ch
pixelÛ a zamlÏuje se tak informace, zda je
políãko zatrÏeno ãi nikoliv. Absolutnû
neãiteln˘ je zv˘raznûn˘ text v pravém
dolním rohu. Velikost souboru je 88 KB.

SKENOVÁNÍ S VRS
VRS zcela potlaãí tónování
pozadí a pﬁemûní modr˘
tiskaﬁsk˘ inkoust na ãern˘
text, s jasn˘m vytaÏením
psaného textu. Velikost
souboru je malá, jenom 26 KB.

SKENOVÁNÍ S VRS
Technologie VRS se vyrovná
jak se svûtl˘m, tak i s tmav˘m
textem na jednom dokumentu.
V‰imnûte si zejména toho, Ïe
text pod oranÏov˘m
zv˘raznûním je teì zﬁetelnû
vidût, stejnû jako tuÏkou psaná
poznámka „URGENT". Velikost
souboru klesla na 65 KB.

Úkol ãíslo
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Dokument: Nestandardní rozmûr potvrzení
dodávky nebo balicího listu. Tento vzorek
o rozmûrech 9 x 23 cm , vyti‰tûn˘ na
barevném papíﬁe s barevn˘m stínováním
políãek obsahuje ve vyplnûné podobû
ruãnû psan˘ text a za‰krtnutá nûkterá
políãka.

Komentáﬁ: Tento dokument vyvolává
potﬁebu ﬁe‰it nûkolik unikátních úkolÛ
efektivního skenování. Neobvykl˘ rozmûr
mÛÏe b˘t problémem pro automatick˘
podavaã, coÏ se projeví ‰ikm˘m nataÏením
a zobrazením. Barevn˘ papír a stínování
zabraÀují rozpoznání psaného textu.

Barevné skenování: Soubor
obsahuje v‰echny potﬁebné informace,
ov‰em slabû ãiteln˘ text na originále
zÛstává tûÏko ãiteln˘ i ve zobrazení.
Soubor je rozsáhl˘, 265 KB.

Konvenãní skenování: Obraz je ‰ikm˘.
Odstín pozadí pﬁesahuje schopnost
skeneru rozpoznat svûtlej‰í text.
V˘sledkem je nepouÏiteln˘ soubor
o velikosti 129 KB.

Úkol ãíslo
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Dokument: Tﬁetí nebo ãtvrtá prÛpisová
kopie dokumentu obsahuje text psan˘
strojem, kter˘ je nezﬁeteln˘, místy okem
neãiteln˘. V tomto pﬁípadû jsou údaje
vyti‰tûny na kanárkovû Ïlutém podkladû.

Komentáﬁ: Velmi sloÏité pro skenování.
Skenování slabého tisku na barevnému
pozadí na konvenãním bitonálním skeneru
dosahuje velmi diskutabilních v˘sledkÛ.

Barevné skenování: Dokonce i pﬁi
barevném oskenování jsou data tûÏce
ãitelná. Nepomáhá ani znaãná velikost
souboru, která dosahuje 371 KB.

Konvenãní skenování: PﬁestoÏe jsme
nastavili jas a kontrast tak, aby bylo
potlaãeno barevné pozadí, text je neãiteln˘
a soubor o velikosti 13 KB je pro na‰e
úãely nepouÏiteln˘.

SKENOVÁNÍ S VRS
VRS automaticky narovnává
kaÏd˘ dokument bûhem
skenování a redukuje ze‰ikmení
dosaÏené bitonálním skenerem.
Automatické nastavení jasu
a kontrastu eliminuje zbarvení
pozadí i barevné stínování
a zviditelÀuje Ïádan˘ text
s koneãnou velikostí souboru jen
28 KB.

SKENOVÁNÍ S VRS
Díky sv˘m schopnostem
práce s polotovarem obrazu
je‰tû ve fázi ‰ed˘ch odstínÛ
dokáÏe VRS potlaãit barvu
pozadí a naopak vytáhnout
a zaostﬁit slabû oti‰tûn˘ text,
ãímÏ vznikne lep‰í skenované
zobrazení, neÏ byl pÛvodní
originál. Velikost souboru je
i tak malá – 26 KB.

VYUÎIJTE

VRS

Úãelem skenování dokumentÛ je získání brilantního elektronického ãernobílého
zobrazení originálního dokumentu. Originály mohou b˘t sice ãernobílé, vût‰inou v‰ak
b˘vají barevné, se stínovan˘m pozadím, s negativním textem nebo s jin˘mi grafick˘mi
prvky. Má-li b˘t dosaÏeno jasného a ostrého ãernobílého v˘sledku z tûchto
kaÏdodenních dokumentÛ, jedná se o úkol obtíÏnû dosaÏiteln˘ obvykl˘mi metodami
bitonálního skenování.
I ti nejzku‰enûj‰í operátoﬁi skenerÛ potﬁebují ﬁadu skenování a reskenování k dosaÏení
pﬁijatelného zobrazení pﬁi zpracování souhrnn˘ch dokumentÛ. Ani takov˘ proces
pﬁitom nezaruãí ten nejpﬁesnûj‰í v˘sledek. A ãím více dokumentÛ máte skenovat, tím
del‰í a draÏ‰í je cel˘ proces.
Alternativou by bylo uchovat obraz dokumentu jako barevn˘ soubor nebo alespoÀ
v odstínech ‰edé barvy. Získali bychom zﬁejmû ãist‰í a ãitelnûj‰í zobrazení, v˘sledné
soubory jsou v‰ak pﬁíli‰ rozsáhlé pro pﬁenos a ukládání prostﬁednictvím obvykl˘ch síti.
Ideálním ﬁe‰ením je VRS, podporující v‰echny v˘znamnûj‰í stolní i kanceláﬁské,
barevné i ãernobílé skenery, jakoÏ i ﬁadu vysoce v˘konn˘ch dokumentov˘ch skenerÛ
pro produkãní pouÏití. VRS vyuÏívá 256 odstínÛ ‰kály ‰edé k anal˘ze a urãení
optimálního nastavení pro kaÏd˘ jednotliv˘ dokument. VRS transformuje zobrazení do
malého, perfektnû ãitelného ãernobílého obrazu. VRS zabije dvû mouchy jednou ranou
– získáte ty nejkvalitnûj‰í ãernobílé obrazy v souborech o malé velikosti.

P¤ÍNOSY

Perfektní obrazy
Skenování je jenom
pÛl úspûchu –
nejdÛleÏitûj‰í je
následná schopnost
obrázek nalézt,
zobrazit a dále
zpracovat. V˘jimeãná
kvalita zobrazení pﬁi
pouÏití VRS ‰etﬁí
náklady na kvalitní
indexování
a opûtovné pouÏití.

JSOU Z¤EJMÉ NA PRVNÍ POHLED

Zlep‰ené
rozpoznávání
VRS automaticky
ãistí kaÏd˘ obraz
a zv˘razÀuje
text. Tím
v˘znamnû roste
úspû‰nost
programÛ pro
rozpoznání
ti‰tûného nebo
ruãnû psaného
textu.

Obrazy
pﬁipravené
pro internet
Ru‰ivé pozadí
a stínované plochy
jsou potlaãeny
s v˘sledkem
v kompaktním
zobrazení, ideálním
pro rychlé nataÏení
z Va‰í webové
stránky.

Odstranûní nutnosti
opakovaného
skenování
Jednou z ãasovû
nejnároãnûj‰ích úloh pﬁi
skenování je opakované
skenování a nastavování
skeneru, dokud není
dosaÏeno pﬁijatelného
zobrazení. Obsluha je
nucena opakovanû vkládat
pﬁedlohu do skeneru
a testovat rozdílná
nastavení. Oproti tomu
VRS zefektivÀuje ãinnost
v reálném ãase – bez
nutnosti opakovaného
skenování pﬁedloh.

Snadné pouÏívání
Skenování s VRS je
jednoduché. Není
tﬁeba Ïádn˘ch
speciálních znalostí
skenování nebo
obsluhy
komplikovan˘ch
procedur pro
vylep‰ení obrazu.
Operátor pouze spustí
skenovací proces,
VRS se postará o v‰e
ostatní.

VRS spolupracuje se v‰emi v˘znamn˘mi skenery
K dispozici je ﬁada skenerÛ schopn˘ch komunikovat s VRS
a tento seznam dále roste. Obsahuje skenery od vysoce
v˘konn˘ch produkãních modelÛ Fujitsu a Bell&Howell pﬁes
stﬁední tﬁídu dokumentov˘ch skenerÛ aÏ po kanceláﬁské
modely Fujitsu, Canon, Hewlett Packard a dal‰í. Seznam
modelÛ vhodn˘ch pro hardwarovou nebo softwarovou verzi
VRS naleznete na webové stránce www.dicomgroup.cz

VRS spolupracuje se v‰emi v˘znamn˘mi skenovacími
aplikacemi
VirtualReScan pracuje s tisícovkami skenovacích aplikací – od
jednoduch˘ch stolních systémÛ aÏ po sloÏitá podniková ﬁe‰ení.

Dvû varianty VRS uspokojí kaÏdou potﬁebu
V produkãním prostﬁedí, kde skenované objemy vyÏadují
nasazení v˘konnûj‰ích zaﬁízení s minutovou kapacitou nad 30
stran A4, se uplatní hardwarové ﬁe‰ení VRS spolu s ﬁadiãem
Kofax Adrenaline. Získáte prostﬁedek pro pﬁesun rozsáhl˘ch
souborÛ dat do svého systému správy dokumentÛ v té nejvy‰‰í
kvalitû.
Pro pﬁípad nevelk˘ch skenovan˘ch objemÛ, ov‰em s vysok˘mi
nároky na kvalitu, je ideálním ﬁe‰ením softwarová verze VRS,
spolupracující s osobním nebo kanceláﬁsk˘m skenerem.

VRS V AKCI
Perfektní ﬁe‰ení pro skenování
JC Bradford je známou makléﬁskou firmou
s témûﬁ 100 zastoupeními po celém svûtû. Na
sv˘ch odlouãen˘ch pracovi‰tích dnes skenují své
doklady o obchodních transakcích a posílají pomocí
internetu do Memphisu, kde sídlí vedení a centrální
zpracování dokladÛ. Zamûstnanci firmy nejsou
specialisty na skenování, proto firma uvítala ﬁe‰ení,
které garantuje perfektní v˘sledky bez nároku na
nároãnou obsluhu. VRS zaji‰Èuje ideální ﬁe‰ení –
dobﬁe vypadající, pﬁesná zobrazení, která jsou tak
malá, Ïe se velice rychle a efektivnû pﬁená‰í
internetem.

Dokumenty z vesmíru
Národní úﬁad pro letectví a kosmonautiku
(NASA) uskuteãnil za posledních 25 let více neÏ 100
vesmírn˘ch misí. PokaÏdé vytvoﬁili astronauti jako
souãást svého vûdeckého, vojenského a lékaﬁského
v˘zkumu znaãné mnoÏství ruãnû psan˘ch
poznámek. NASA hledala zpÛsob, jak elektronicky
zachytit v‰echny tyto informace a vylep‰it je oproti
jejich originálnímu vzhledu. ¤e‰ením se stalo VRS.
V
souãasnosti
jsou
v‰echny
poznámky,
pﬁedstartovní pﬁípravné dokumenty, pozorování
bûhem letu i následné anal˘zy shromaÏìovány za
pouÏití skeneru s VRS. V˘sledkem jsou perfektní
zobrazení tûchto dokumentÛ pouÏívané k dal‰ímu
studiu a anal˘zám.

Kofax Image Products –
jednodu‰‰í nakládání
Kofax se jiÏ více neÏ patnáct let zab˘vá inovativními pﬁístupy ke skenování
s dokumenty
a poﬁizování dokumentÛ a dat, vstupujících následnû do profesionálních systémÛ
pro document management, workflow, cold a obdobnû. S v˘sledky práce
odborníkÛ z firmy Kofax se setkáte na tisících nejrÛznûj‰ích instalací po celém
svûtû.
Kofax Image Products
16245 Laguna Canyon Road, Irvine, CA, 92618-3603, USA
tel: (001) 949-727-1733, fax: (001) 949-727-3144, e-mail: info@kofax.com, http:// www.kofax.com

DICOM Data Management CZ –
elektronické zpracování
dokumentÛ a dat
DICOM Data Management CZ, na trhu od 1991, je souãástí organizaãní
struktury DICOM Group plc, specializované na konzultativní prodej
produktÛ a sluÏeb v oblasti elektronické správy dokumentÛ a dat.
DICOM Data Management CZ, s. r. o.
Zelen˘ pruh 95/97, 140 00 Praha 4, tel.: (2) 613 17 318, fax: (2) 6126 0010
e-mail: mailbox_cz@dicomgroup.com, http:// www.dicomgroup.cz

