
OPTIMALIZOVANÝ SOFTVÉR 
NA KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

SmartWorks IMAGING

Rýchlejší výkon s prepracovaným ovládaním predvolieb, lepšie ovládače 
tlačiarne a nová funkcia pop-up náhľadov viacerých stránok robia 
zo SmartWorks Imaging dokonalého produktívneho partnera pre 
veľkoformátové skenery SmartLF SCi a SmartLF SGi.

VYVINUTÝ PRE SKENERY
SmartLF SCi SmartLF SGi
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SmartWorks IMAGING

Aplikácia SmartWorks Imaging Link
Táto aplikácia pre tablet umožňuje ovládanie skenovania 
pomocou aplikácie SmartWorks Imaging priamo na skeneri.

Aplikácia je užitočná pre zvýšenie produktivity, zníženie 
pohybu tela, očí a rúk a pre používateľov, ktorí so 
skenovaním ešte len začínajú. Prináša plný výkon softvéru 
spusteného na počítači priamo na dosah ruky používateľa 
tabletu.

FUNKCIE

Vysoká produktivita Nový superrýchly grafický engine a funkcia automatického vylepšenia obrazu zabezpečujú vysokú produktivitu a vynikajúcu kvalitu 
skenovania.

Podporované skenery SmartLF SGi, SmartLF SCi, SmartLF SG, SmartLF SCXpress.

Skenovanie alebo skenovanie a 
kopírovanie

SmartWorks Imaging obsahuje okrem bežného skenovania do súboru taktiež funkciu súčasného skenovania a kopírovania s voliteľným 
náhľadom.

Prepracovanie skenovaného 
súboru Používateľ môže načítať staré skeny, preformátovať ich, znovu vytlačiť alebo zmeniť ich veľkosť.

Skúšobná verzia SmartWorks Imaging je plne funkčný so skenermi SmartLF SCi a SGi po dobu 30 dní, potom je nutné zakúpiť si digitálnu licenciu.

Demo režim SmartWorks Imaging je možné používať bez skeneru a vyskúšať si všetky funkcie skenovania a kopírovania po dobu 30 dní bez licencie.

Ovládače tlačiarní Súčasťou sú ovládače všetkých hlavných výrobcov tlačiarní. Bezplatnú aktualizáciu nájdete tu 
www.colortrac.com/smartworks-imaging-supported-printers1

Používateľské rozhranie Moderné rozhranie s tmavým motívom používa dobre viditeľné farby pre dočasné nastavenie. Vyberte si štandardné alebo zjednodušené 
rozhranie.

Priblíženie a posun Približovanie a posúvanie pomocou kláves ALT/CTRL s kolieskom myši alebo použitie prehliadač z vtáčej perspektívy pre okamžité 
potvrdenie kvality skenovania.

Ukazovatele priebehu Náhľady viacerých stránok a kópií pre vizuálnu spätnú väzbu o priebehu skenovania a kopírovania.

Predvoľby (filtre) Vyberte si z radu továrenských predvolieb, ktoré sú vášmu dokumentu najbližšie. Predvoľby môže používateľ kopírovať, vylepšovať a upravovať.

História úprav Návrat do ľubovoľného bodu editačnej sekvencie neuložených zmien.

Automatické funkcie
Skenovanie detekcií papiera (dávkové skenovanie) Automatický čierny a biely bod.
Číslovanie súborov / ručný prepis / vyznačenie dátumu a času.
Odstránenie vytlačených okrajov počas kopírovania (orezanie okrajov tlačiarne zo starých kópií).

Pokročilé úpravy Vyhladenie a doostrenie, korekcia skresleného obrazu, inverzie a odstraňovanie alebo vyplňovanie dier.
Funkcia orezania a pridanie bieleho papiera na vyčistenie poškodených originálov.

Správa farieb Vyberte farebný priestor sRGB, Adobe RGB alebo farebný priestor zariadenia (skenera), v ktorom chcete pracovať.

Podporované formáty súborov TIFF, TIFF packed bits, TIFF LZW, TIFFG3, TIFFG4, JPEG, JPEG2000, PDF, PDF/A, PNG, PCX, BMP, AutoCAD DWF.

Farebné režimy 24-bitová farba, 8-bitová škála šedej, 1-bitový monochromatický režim (výber z dvoch úrovní adaptívneho, ditherovaného bi-tonálneho a 
jednoduchého prahového režimu).

Kvalita / veľkosť súborov Výber z variabilných stratových, bezstratových alebo nekomprimovaných formátov súborov pre kontrolu veľkosti súboru, kvality obrazu a 
doby načítania skenovaného súboru.

Maximálna dĺžka skenovania Neobmedzene pre TIFF2 a PDF3. JPEG obmedzený na 65535 riadkov.

Maximálna dĺžka kópie Nie je obmedzené skenerom, ale závisí od dpi skenu, tlačiarne a použitého ovládača tlačiarne.

Viacstránkové dokumenty Skenovanie viacerých dokumentov do jedného výstupného súboru. Iba formáty PDF a TIFF.

Zabezpečenie Bez závislosti na fyzickom ochrannom zariadení pre väčšie pohodlie používateľa a jednoduchšie dodanie.

Operačný systém Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Windows Server 2022.

1. Nepodporované tlačiarne môžu používať ovládače tlačiarní systému Windows, ale bez záruky.
2. Dĺžka skenov vo formáte TIFF nie je obmedzená. Pre skeny vyžadujúce viac ako 4 GB úložného priestoru sa automaticky vytvoria nové súbory: Scan1, Scan1(1), Scan1(2) atď.
3. Skeny vo formáte PDF sú neobmedzené ako do dĺžky, tak aj do veľkosti súboru.

Colortrac je značka spoločnosti Global Scanning UK Ltd. Spoločnosť Colortrac neposkytuje žiadnu záruku na informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente a vyhradzuje si právo na zmeny, 
špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Colortrac a SmartLF® sú ochranné známky spoločnosti Colortrac. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

http://colortrac.com/smartworksimaging
http://www.colortrac.com/smartworks-imaging-supported-printers

