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Konfigurace počítače All-In-One
Pokud měl váš AIO již nakonfigurovaný jazyk operačního systému, přeskočte tuto část.

První zapnutí All-In-One – Výběr jazyka operačního systému.
1. Zapněte počítač a počkejte, až se spustí první obrazovka zobrazená níže.
Z rozevíracích nabídek vyberte zemi, jazyk a klávesnici, pak vyberte Next (Další).

2. Přijměte právní dohodu.
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3. Vyberte Use Express settings (Použít rychlé nastavení).

4. Vytvořte si vlastní uživatelské jméno a heslo za použití klávesnice na dotykové obrazovce.
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5. Počkejte, až počítač dokončí instalaci operačního systému. To bude chvíli trvat.
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Software SmartWorks MFP V5
Nainstalujte veškerý software a ovladače z dodaného instalačního programu USB
USB obsahuje veškerý software včetně
o funkcí T25/T36 a ovladače USB
o SmartWorks MFP5
o Konzola pro správu zařízení Canon, software Canon Direct Print & Share a tiskárnu
Canon Printer & ovladače.
Poznámky:
o Zkontrolujte, že je skener nakonfigurovaný a zapnutý.
o Zkontrolujte, že je tiskárna nakonfigurována a zapnuta.
o Přestože má software SmartWorks MFP5 vlastní interní ovladač tiskárny, přenáší data do
tiskárny pomocí tiskové fronty ovladače tiskárny pro Windows.
 Ovladač tiskárny musí být konfigurován pomocí adresy IPv4.
o Přímý tisk a sdílení musí být nainstalovány na stejném počítači jako software
SmartWorks MFP, aby bylo možné povolit možnost Skenovat do cloudu.
Nahrávání veškerého softwaru z USB klíče:
Vložte USB klíč do AIO a přejděte na USB stick a poklepejte na Autorun.exe.

Instalační program má 2 možnosti – nainstalujte aplikaci SmartWorks MFP5 z USB klíče nebo
procházejte internet a stáhněte nejnovější verzi.
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http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/

Instalace – Nástroje a ovladače
1. Obslužné programy skeneru MFP Klikněte na tlačítko Yes (Ano), poté na tlačítko Next (Další).
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2. Zvolte jazyk a opět klikněte na tlačítko Next.

3. Přijměte licenční smlouvu a klikněte na Next.
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4. Klikněte na Install (Instalovat). Počkejte, než se program nainstaluje.
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5. V závislosti na aktuální úrovni operačního systému se mohou objevit instalační obrazovky
pro soubory s opakovaně šiřitelným kódem Microsoft Visual C++.

6. Chcete-li nainstalovat ovladač USB skeneru, klikněte na Next (Další). Ovladač se rychle
nainstaluje, poté klikněte na Finish (Dokončit).
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7. Klikněte na Finish (Dokončit).
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Instalace – SmartWorks MFP5
1. Kliknutím na Yes (Ano) povolíte instalaci programu.

2. Vyberte jazyk a klikněte na Next (Další).

3. Počkejte, až bude instalační skript připraven.
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4. Přijměte licenční smlouvu a klikněte na Next (Další).

5. Kliknutím na Next (Další) odsouhlasíte výchozí instalační složku pro software

6. Klikněte na Install (Instalovat).
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7. V závislosti na aktuální úrovni operačního systému se mohou objevit instalační obrazovky
pro znovu šiřitelné soubory Microsoft Visual C++.

8. Počkejte, dokud se software nainstaluje.

9. Dokončete instalaci kliknutím na Finish (Dokončit).
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Instalace – software tiskárny

1. Instalační program automaticky nainstaluje konzolu pro správu zařízení Canon, aplikaci
Canon Direct Print & Share a software a ovladače tiskárny Canon. Přečtěte si prosím
příslušnou dokumentaci Canon.
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Domovská stránka
Přehled
Tato aplikace je navržena pro ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky. Je součástí systému
MFP, který zahrnuje velkoformátový skener T25 / T36 a tiskárnu Canon.
Podporované funkce jsou:
Kopírování, skenování, tisk, úprava, kopírování a archivování.
Používá skenování jednou, příprava na úpravu pracovního postupu. To znamená, že se obraz jednou
skenuje, upraví se na velké obrazovce, potom vytiskne (Copy – kopírovat) nebo uloží (Scan –
skenovat) pouze tehdy, když jste s obrazem spokojeni. To šetří čas, stejně jako papír a inkoust.
Chrání křehké dokumenty před opakovaným skenováním při zkoušení různých nastaveních.

Další funkce hardwarového klíče
Standardní funkce:




Pouze podpora skeneru série T. Bez podpory skeneru SmartLF.
Podporovány všechny tiskárny Canon. Nepodporovány žádné tiskárny Océ.
K aktivování systému musí být přítomna tiskárna.

Volitelné funkce:

Když je hardwarový klíč (licence k softwaru hardwaru) zapojen do počítače, software podporuje:




Pouze podpora skeneru SmartLF. Bez podpory skeneru série T.
Podporovány tiskárny Océ ColorWave a PlotWave (včetně složky) a všechny tiskárny Canon.
K aktivování systému nemusí být přítomna žádná tiskárna.

(Poznámka: Tento hardwarový klíč vyžaduje ovladač HASP nainstalovaný na vašem počítači. Ten je
zahrnut v instalačním souboru SmartLF na USB flash disku.)
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Navigace
Domovská stránka – Karusel
Karusel funkcí

Možnosti tiskárny

Možnosti funkcí

Panel na pravé straně

Stavová lišta

Domovská stránka – Standardní
Funkce

Nastavení

Možnosti funkcí
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Domovská stránka je k dispozici ve dvou grafických provedeních – otočný karusel, nebo standardní
rozvržení. Vzhled domovské stránky nastavíte v Settings-Program Preferences (Nastavení –
Preference programu).
U karuselu je funkce vpředu ta aktivní. Dotykem nebo přejetím prstem po jakékoliv ikoně funkce
otočíte karusel. Co se týče standardního rozvržení, aktivní funkce je ta, která má stín. Menu pro
aktivní funkci najdete pod ní.
Pravý boční panel obrazovky zobrazuje vlastnosti, které definují režim provozu pro tuto funkci: Např.
Náhled zapnuto / vypnuto, Dávkový režim zapnuto / vypnuto, Zapnutí / vypnutí.
Vpravo nahoře na domovské stránce je tlačítko Reset, které vrátí program do výchozího nastavení.
V pravé horní části domovské stránky je červené tlačítko „X“, které buď jen zavře software, nebo
zavře software a vypne počítač v závislosti na Preferencích definovaných v Nastavení.
V dolní části obrazovky je skener zobrazen vlevo, tiskárna vpravo. Ukazuje stav zařízení. Nastavení
tiskárny vyberete kliknutím na ikonu tiskárny v horní části domovské stránky.
Na některých obrazovkách, pokud je k dispozici více voleb, ukazuje počet koleček ve spodní části
obrazovky, kolik stránek je k dispozici. Vybraná stránka je označena plným kolečkem. Kliknutím na
kolečka přepínáte mezi stránkami.

Během navigace v nabídkách je v pravém horním rohu tlačítko Home (Domů) a někdy tlačítko Back
(Zpět). Některá obrazovka používá tlačítko OK pro návrat na předchozí stránku.
Home (Domů) – vrátí se na domovskou stránku
Back (Zpět) – přejde na předchozí stránku.

Version 3.50

21

Global Scanning UK Ltd © 2019

Časový limit resetu
Po uplynutí 2 minut bez činnosti se software automaticky vrátí na domovskou obrazovku a obnoví se
preference programu (výchozí nastavení při zapnutí). Pokud jsou povoleny uživatelské účty, bude
odhlášen současný uživatel a zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Dobu vypršení časového limitu nastavíte v Nastavení-Programové předvolby.
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Nastavení
Jazyk, jednotkya domovská stránka
Na domovské stránce vyberte Settings (Nastavení). Stisknutím Settings (Nastavení) přejdete do
nabídky Nastavení.
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Zvolte Předvolby programu a přejděte na stránku 2.

Vyberte jednotky pro software. (Výchozí – mm)
Zvolte vzhled domovské stránky. (Výchozí – Karusel)
Vyberte jazyk softwaru. (Výchozí – angličtina)
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Výchozí složka skenování
Složka skenování musí být přístupná aktuálnímu uživateli systému Windows. Program bude výchozí
pro místní složku Obrázky pro daného uživatele systému Windows, není-li složka přístupná uživateli
systému Windows.
Na domovské stránce vyberte Settings (Nastavení). Stisknutím Settings (Nastavení) přejdete do
nabídky Nastavení.
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Zvolte programové nastavení administrátora.

Zvolte Scan To Folder (Skenovat do složky – Výchozí).
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Nastavení skeneru
Když je skener zapnutý a připojený k počítači, software automaticky detekuje skener a zobrazí jej v
levém dolním rohu.

Informace skeneru a možnosti
Stav skeneru se zobrazí v levém dolním rohu domovské stránky. Možnosti skeneru najdete v části
Settings (Nastavení).
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Po skenování si můžete vybrat, zda se dokument vysune ze zadní strany skeneru, nebo se převine,
aby se vysunul z přední strany skeneru (dávkový režim automaticky použije Vysunout vzadu).
Rychlost skenování lze nastavit takto: 100 % = plná rychlost, 50 % = ½ rychlost, 33 % = ⅓ rychlost, 25
= ¼ rychlost. Použijte pomalejší rychlost pro skenování křehkých dokumentů, nebo abyste předešli
skenování Stop / Start.
Doba úspory energie určuje, jak dlouho musí být skener bez aktivity, než přejde do úsporného
režimu spánku. Výchozí hodnota je 15 minut. Maximální doba je 60 minut.

Nastavení tiskárny
Při prvním spuštění softwaru se v pravém dolním rohu obrazovky objeví „Printer Not Found“
(Tiskárna nenalezena) s tlačítkem Printer Setup (Nastavení tiskárny).
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Stiskněte tlačítko Printer Setup (Nastavení tiskárny) a software zobrazí seznam nainstalovaných
podporovaných ovladačů tiskárny.

Vyberte tiskárnu ze seznamu nainstalovaných tiskáren podporovaných Windows a stiskněte OK.
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Software pak vyhledá tiskárnu a komunikuje s ní, takže tiskárna musí být online.

Po nalezení tiskárny se zobrazí název tiskárny.
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V případě použití tiskárny Océ se složkou se zobrazí také stav složky.
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Informace tiskárny a nastavení (včetně složky)
Po nakonfigurování se stav tiskárny zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a po zvolení Printer
Settings (Nastavení tiskárny) se zobrazí model tiskárny, její port a vložený typ média.
Některé modely tiskáren zobrazují další nastavení, například stav inkoustu a údržbové cartridge.
V případě, že tiskárna hlásí varování, na tlačítku Nastavení tiskárny se objeví červený vykřičník (např.
nedostatek inkoustu).

SmartWorks MFP zkopíruje během instalace seznam médií, která jsou nainstalovaná v tiskárně, do
svých nastavení, aby je mohl zobrazit na stránce Printer Setup (Nastavení tiskárny). Pokud se
rozhodnete přidat nový nebo vlastní typ média skrze uživatelské rozhraní tiskárny, klikněte na
tlačítko Retrieve Media Info (Načíst informace o médiu) na stránce nastavení tiskárny, čímž jej
zaregistrujete do SmartWorks MFP.

Pokud tiskárna podporuje více rolí, uživatel může zvolit jiný typ média či role papíru.
(Např.:




Role papíru
o Role 1 Obyčejný papír 914 mm Role 2 Obyčejný papír 610 mm
o Kliknutím na Role papíru si budete moct zvolit mezi papírem míry 914 mm a
610 mm.
Médium
o Role 1 Obyčejný papír 914 mm Role 2 Potahovaný papír 914 mm
o Možnost Typ média vám umožní zvolit mezi Obyčejným papírem a Potahovaným
papírem.
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Pokud tiskárna podporuje složku, uživatel může zvolit stav složky, šablonu složky (tak, jak je
definována v tiskárně) a polohu bloku s názvem původního dokumentu, jak bude vložen do skeneru.

Údržba tiskárny
Umožňuje uživateli provádět čištění tiskárny nebo zkušební tisk.

Version 3.50

33

Global Scanning UK Ltd © 2019

Version 3.50

34

Global Scanning UK Ltd © 2019

Funkční požadavky – Když se zobrazí zelené tlačítko Demo režim. Hardwarový klíč.
Skenování – Skener musí být zapnutý s vloženým dokumentem a tiskárna musí být online.
Poznámka: Pokud používáte skener SmartLF společně s hardwarovým klíčem, tiskárna není
vyžadována. Viz Další funkce hardwarového klíče
Kopírování a kopírování a archivování – skener musí být zapnutý s vloženým dokumentem a tiskárna
musí být online.
Tisk – Musí být vybrán soubor a tiskárna musí být online.
Úprava – musí být vybrán soubor. Skener nebo tiskárna nemusí být přítomna.

Demo režim – pokud není připojena žádná tiskárna či hardwarový klíč, software bude pracovat v
Demo režimu. Všechny stránky jsou přístupné, ale nezobrazí se zelené tlačítko pro funkce kopírování,
skenování, tisk a kopírování a archivování. Funkce Úprava bude fungovat tak, aby se zobrazil Náhled
obrazovky.
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Provoz
Domovská stránka – Dočasné změny předvolby

Změny libovolné možnosti, které znamenají, že nastavení již nejsou definovány přednastavením, jsou
označeny symbolem „*“ vedle názvu předvoleb.

Version 3.50

36

Global Scanning UK Ltd © 2019

Rychlé kopírování, skenování nebo kopírování a archivování bez náhledu
1. Vložte dokument předlohy do středu skeneru lícem nahoru. Velikost dokumentu se zobrazí v
levém dolním rohu softwaru.
2. Na domovské stránce vyberte Copy (Kopírovat), Scan (Skenovat) nebo Copy & Archive
(Kopírovat a archivovat).

3. Skenování do: PC nebo USB.
Skenování do počítače je výchozí hodnota. Tlačítko se automaticky změní na Scan to
USB (Skenovat na USB), když je do počítače vložen USB flash disk.
Před vyjmutím USB flash disku stiskněte tlačítko Eject USB (Vysunout USB), abyste
zajistili jeho bezpečné vyjmutí. Tlačítko se pak vrátí na Scan to PC (Skenovat do
počítače).
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4. Vypněte dávkový režim i náhled, potom stiskněte zelené tlačítko.

5. Proces lze zrušit stisknutím červeného tlačítka.

Version 3.50
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Rychlé kopírování, skenování nebo kopírování a archivování s náhledem
1. Vložte dokument předlohy do středu skeneru lícem nahoru. Velikost dokumentu se zobrazí v
levém dolním rohu softwaru.
2. Na domovské stránce vyberte Copy (Kopírovat), Scan (Skenovat) nebo Copy & Archive
(Kopírovat a archivovat).
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3. Skenování do: PC nebo USB.
Skenování do počítače je výchozí hodnota. Tlačítko se automaticky změní na Scan to
USB (Skenovat na USB), když je do počítače vložen USB flash disk.
Před vyjmutím USB flash disku stiskněte tlačítko Eject USB (Vysunout USB), abyste
zajistili jeho bezpečné vyjmutí. Tlačítko se pak vrátí na Scan to PC (Skenovat do
počítače).

4. Vypněte dávkový režim a zapněte náhled. Stiskněte zelené tlačítko.

5. Proces lze zrušit stisknutím červeného tlačítka.

6. Zobrazí se náhled. Podle potřeby upravte. (Viz Náhled).
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7. Stiskněte zelené tlačítko pro uložení nebo tisk s úpravami obrazů.
Stisknutím tlačítka Home (Domů) zrušíte tisk nebo uložíte původní skenovaný soubor bez
úprav obrazu.
Stiskněte tlačítko Reset pro zrušení všech úprav a vrácení obrázku do původního stavu.
Pro smazání skenovaného souboru a návrat na domovskou stránku stiskněte tlačítko Delete.
(Pouze skenovací režim).
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Rychlá úprava nebo tisk s náhledem
1. Na domovské stránce vyberte Edit (Upravit) nebo Print (Tisk).
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2. Vyberte Select File (Vybrat soubor) – Procházejte a vyhledejte soubor Tiff nebo JPEG, který
chcete upravit nebo vytisknout.

3. Stiskněte zelené tlačítko.

4. Zobrazí se náhled. Podle potřeby upravte. (Viz Náhled).

5. Stiskněte zelené tlačítko pro uložení nebo tisk s úpravami obrazů. Skončíte stiskem tlačítka
Home (Domů). Stisknutím tlačítka Reset odstraníte všechny úpravy.
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Náhled
Obrazovka náhledu je k dispozici pro všechny funkce (kromě nastavení a nápovědy), aby byla možná
úprava obrazu. Možnosti nastavení se dělí na Základní (pro základní úpravy) a Pokročilé (pro jemné
doladění zkušenějšími uživateli).
Základní: Nastavení souboru/tisku, oříznutí, otočení, jas a kontrast, zrcadlení
Pokročilé: Vyrovnání, způsob vykreslení, režim vyvážení černé a bílé, vyvážení černé, vyvážení bílé,
ostření, změna barvy, invertování.
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Home: Stisknutím tlačítka Home (Domů) zrušíte tisk nebo uložíte původní
skenovaný soubor bez úprav obrazu.



Resetovat: Stiskněte tlačítko Reset pro zrušení všech úprav a vrácení obrázku do
původního stavu.



Delete: Pro smazání skenovaného souboru a návrat na domovskou stránku
stiskněte tlačítko Delete (Pouze skenovací režim).



Zoom: + a -. Můžete také přiblížit a oddálit obraz pomocí gest 2 prsty na
obrázku. Při přiblížení použijte na obrázek 1 prst.
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Náhled – Základní úpravy
Nastavení souborů (skenování / úprava)
Změňte název souboru a typ souboru, který chcete uložit.

Nastavení tisku (kopírování / tisk)
Před vytisknutím změňte počet kopií.
Pokud tiskárna podporuje více rolí, uživatel může zvolit jiný typ média.
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Složka (pokud je k dispozici pro kopírování/tisk)
Pokud tiskárna podporuje složku, můžete opětovně zvolit možnosti složky.

Ořez:
Umístí na obrazovku pole na oříznutí, abyste mohli vybrat oblast pro tisk / uložení. Políčko
oříznutí lze rozšířit mimo naskenovaný obrázek a přidat okraj obrázku.

Jakmile je oblast vybrána, použijte ještě jednou tlačítko Crop (Oříznout).

Můžete znovu stisknout tlačítko Crop (Oříznout) pro opětovnou úpravu v případě potřeby,
ale vždy podruhé stiskněte tlačítko Crop (Oříznout), abyste ji mohli použít. (Uvědomte si, že k
ořez skutečně nedojde, dokud nebude stisknuto zelené tlačítko.
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Rotace

Stisknutím tlačítka Rotace otočíte obraz 90, 180, 270, 0 stupňů.
Zrcadlo
Prohodí všechny pixely vodorovně.
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Jas, Kontrast a Gamma

Jas (Brightness) zesvětlí nebo ztmaví celý obraz.
Kontrast (Contrast) mění rozdíl v barvě a jasu mezi různými částmi obrazu.
Gama je nelineární operace, která zlepšuje rozdíl mezi tmavými a světlými barvami. Užitečné
pro zvýraznění světelných odstínů současně s tmavou barvou.
Úprava pomocí posuvníků: Klepněte na bod na posuvníku a přetáhněte ji doleva nebo
doprava. Případně se dotkněte posuvníku na levé nebo pravé straně bodu, abyste provedli
změny.

Náhled – Pokročilé úpravy
Vyrovnání
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Oddalte obraz, abyste viděli jeho horní část, a všimněte si značky diamantu v levém horním
rohu obrazu.

Dotkněte se diamantu a přetáhněte jej na pravý konec čáry na obrázku, který chcete použít
pro vyrovnání.
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Dotkněte se levého diamantu a přetáhněte jej na levý konec čáry na obrázku, který chcete
použít pro vy (V tomto příkladu je to střešní linie dodávky).

Stiskněte tlačítko OK pro použití nastavení vyrovnání
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Způsob vykreslení
• Určí způsob interpretace barevných dat ze skeneru.
– Relativní vyvážení bílé zajistí lepší bílé odstíny pro přirozeně vypadající fotografie.

–

Absolutní vyvážení bílé provádí méně změn ve skenovaných datech, takže se nejvíce
hodí pro věrné zachycení barev.

Vyvážení černé a bílé
• Umožní vám vybrat metodu vyvážení černé a bílé. Obě metody změní barvy za černými a
bílými body na černou nebo bílou, ale liší se v zacházení s barvami uvnitř tohoto intervalu.
– Standardní poupraví zbytek barev v rámci zachování plynulého přechodu. Toto dodá
fotografiím přirozenější vzhled.

–

Version 3.50
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Vyvážení černé
• Vyvážení černé (Black point) změní velmi tmavá místa obrazu na černá. Např. změní barvu
ohraničení a textu z tmavě šedé do černé. Posunutím posuvníku dále doprava (číslo se
zvyšuje) zvětšíte velikost obrazu s vynucenou černou barvou.

Úprava pomocí posuvníků: Klepněte na bod na posuvníku a přetáhněte ji doleva nebo
doprava. Případně se dotkněte posuvníku na levé nebo pravé straně bodu, abyste provedli
změny.
Vyvážení bílé
• Vyvážení bílé (White point) změní velmi světlá místa obrazu na bílá. Např. změní barvu
papíru z bělavé na čistě bílou. Posunutím posuvníku dále doleva (číslo se snižuje) zmenšíte
velikost obrazu s vynucenou bílou barvou.
• Pokud používáte metodu Threshold, upravte také velikost obrazu s vynucenou bílou barvou.
Toto určuje, jak rychle se barvy za bílými body změní v bílou.

Úprava pomocí posuvníků: Klepněte na bod na posuvníku a přetáhněte ji doleva nebo
doprava. Případně se dotkněte posuvníku na levé nebo pravé straně bodu, abyste provedli
změny.
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Ostření.
Zdůrazňuje linie a hrany.
Amount (Množství): Určuje, o kolik se zvýší kontrast mezi světlou a tmavou stranou linie
/ hran.

Radius (Poloměr): Určuje, kolik pixelů se změní na každé straně linie / hrany.
Threshold (Práh): Určuje, zda existuje linie / hrana. Zobrazí se množství rozdílu jasu mezi 2
sousedními pixely před ostřením.

Úprava pomocí posuvníků: Klepněte na bod na posuvníku a přetáhněte ji doleva nebo
doprava. Případně se dotkněte posuvníku na levé nebo pravé straně bodu, abyste provedli
změny.
Ostření zvýrazňuje jemný detail, takže je vhodné pro ohraničení a text, ale ne pro fotografie.
Na obrazovce nebo na vytištěných místech plněných barvou může tvořit Moaré efekt. V
takových případech zvolte předvolby Photo nebo Graphics, které mají velmi malé nebo
žádné ostření. Omezit Moaré efekt může také změna skenovacího rozlišení nebo podání
předlohy pod jiným úhlem.
Moaré efekt je nechtěné narušení obrazu způsobené podobnými, ale mírně posunutými
kmitočty mezi předlohou a skenerem. Příklady předlohy vytisknuté pomocí sítotisku:
300dpi – s ostřením a bez ostření

600dpi – s ostřením a bez ostření
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Změna barvy
Upravte úrovně červené, zelené a modré barvy na obraze.

Úprava pomocí posuvníků: Klepněte na bod na posuvníku a přetáhněte ji doleva nebo
doprava. Případně se dotkněte posuvníku na levé nebo pravé straně bodu, abyste provedli
změny.

Obrátit
Změní barvy na jejich opačnou barvu. Nejčastěji se používá pro převod bílých čar na modrém
nebo černém pozadí na černé nebo modré čáry na bílém pozadí.
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Jednoduchý práh (černobílý režim)
Jednoduchý práh nastaví jedinou prahovou hodnotu pro celý obraz, takže dobře funguje s
čistými předlohami.

Určuje hodnotu, při které jsou pixely nastaveny buď na černou, nebo bílou barvu. Vyšší
hodnoty nastavují více pixelů na černou barvu.
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Adaptivní práh (černobílý režim)
Adaptivní práh mění práh podle údajů, takže funguje dobře s nerovnými znečištěnými
originály.

Určuje hodnotu, při které jsou pixely nastaveny buď na černou, nebo bílou barvu. Vyšší
hodnoty nastavují více dat na bílou barvu.
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Uložit novou předvolbu
Vytvoří novou předvolbu ze všech aktuálních nastavení a hodnot úpravy obrazu a umožní
upravit název předvolby.
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Dávkový režim bez náhledu
Dávkový režim (režim kopírování, skenování, kopírování a archivace): První dokument dávky
vyžaduje použití zeleného tlačítka, ale systém automaticky spustí skenování, když je do skeneru
vložen každý další dokument.

Zpracování dávky se zastaví pomocí modrého tlačítka. Stiskem modrého tlačítka uložíte / vytisknete
poslední dokument.
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Dávkový režim s náhledem
Dávkový režim (režim kopírování, skenování, kopírování a archivace): První dokument dávky
vyžaduje použití zeleného tlačítka, ale systém automaticky spustí skenování, když je do skeneru
vložen každý další dokument.
Na obrazovce se zobrazí všechny dokumenty, aby byla možná úprava obrazu. Úpravy obrazu se
použijí a dokument je uložen / vytištěn, když je do skeneru vložen další dokument.

Stisknutím tlačítka Home (Domů) zrušíte aktuální tisk nebo uložíte aktuální skenovaný soubor bez
úprav obrazu a vrátíte se na domovskou stránku.
Pro smazání aktuálního skenovaného souboru a návrat na domovskou stránku stiskněte tlačítko
Delete (pouze skenovací režim).
Stiskem modrého tlačítka uložíte / vytisknete poslední dokument s úpravami obrazu a vrátíte se na
domovskou stránku.
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Skenování do vícestránkového souboru PDF s náhledem
První strana vícestránkového souboru PDF vyžaduje použití zeleného tlačítka, ale systém
automaticky spustí skenování, když je do skeneru vložena každá další strana.
Na obrazovce se zobrazí všechny dokumenty, aby byla možná úprava obrazu. Úpravy obrazu se
použijí a strana je uložena, když je do skeneru vložen další dokument.
V levém dolním rohu se zobrazí počet naskenovaných stránek.

Pro uložení skenovaného souboru bez úprav obrázku na aktuální stránce a návrat na domovskou
stránku stiskněte tlačítko Home.
Pro smazání aktuálního skenovaného souboru a návrat na domovskou stránku stiskněte tlačítko
Delete.
Proces vícestránkového souboru PDF je pozastaven pomocí modrého tlačítka a zobrazí se následující
možnosti.

Scan Next Page (Skenovat další stránku): Pokračovat ve skenování další stránky beze změn.
Znovu skenovat poslední stránku: Vyměňte poslední naskenovanou stránku. (Používá se, pokud byla
stránka naskenována nesprávně nebo mimo pořadí).
Finish (Dokončit): Zavřete vícestránkový soubor PDF se skenovanými stránkami.
Zrušit úlohu: Zrušte celou úlohu zrušením všech naskenovaných stránek.
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Kopírování sestavených sad
Používá se ke kopírování sady sestav. Každá kopie sady je vytištěna ve stanoveném pořadí.
Např.

Sady: Vypnuto

Zapnuto 123 ... 123 ...

Vyberte počet kopií sady, které chcete vytisknout.
Na první stránce sady je třeba použít zelené tlačítko, ale systém automaticky spustí skenování,
protože každá další stránka je vložena do skeneru.
Na obrazovce se zobrazí všechny dokumenty, aby byla možná úprava obrazu. Úpravy obrazu se
použijí a strana je uložena, když je do skeneru vložen další dokument.
V levém dolním rohu se zobrazí počet naskenovaných stránek.
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Pro zrušení tisku a návrat na domovskou stránku stiskněte tlačítko Home.
Proces kopírování je pozastaven pomocí modrého tlačítka a zobrazí se následující možnosti.

Scan Next Page (Skenovat další stránku): Pokračovat ve skenování další stránky beze změn.
Znovu skenovat poslední stránku: Vyměňte poslední naskenovanou stránku. (Používá se, pokud byla
stránka naskenována nesprávně nebo mimo pořadí).
Tisk: Zobrazí se následující možnosti.
Zrušit úlohu: Zrušte celou úlohu zrušením všech naskenovaných stránek.
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Zvolte preferovanou objednávku tisku sady a stisknutím tlačítka OK vytiskněte.
Zrušení ukončí úlohu bez tisku.
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Kopírování – Možnosti

Možnosti tiskárny:

Pokud tiskárna podporuje 2 role, vyberte typ média, který chcete použít.
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Možnosti kopírování

Předvolby: Typ dokumentu a režim barev (barva, stupně šedi nebo černá a bílá).

Kvalita: Koncept, standardní, vysoká

Kopie: 1 až 100

Version 3.50
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Měřítko: (1) Měřítko pro nastavení šířky papíru na tiskárně, (2) 1 % až 500 % nebo (3) Zvolte velikost
papíru Vstup a výstup.

Možnosti kopírování – strana 1:

Version 3.50
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Velikost papíru = velikost originálního dokumentu. Uvedený počet formátů papíru a velikosti papíru
uživatele jsou definovány v Nastavení – Preference programu.







Auto – Skener zaznamená šířku a délku dokumentu.
Automaticky na nejbližší standard – Skener detekuje šířku a délku dokumentu, ale nastaví
šířku skenování na nejbližší standard ISO, ANSI nebo ARCH. Původní dokument lze vložit
kdekoliv ve skeneru, dokud je krytý snímač centrálního papíru a skenování bude mít pevnou
velikost.
Full Width (Plná šířka) – Šířka je nastavena na 25” (635 mm) pro skener T25 nebo 36” (914
mm) pro skener T36. Skener zaznamená délku.
Standardní pevný formát papíru ISO, ANSI nebo ARCH. Originál dokumentu musí být vložen
do skeneru.
Velikosti papíru uživatele

ISO

Velikosti

ANSI Velikosti

ARCH

Velikosti

A0

841 mm × 1189 mm

E

34" × 44"
(864 × 1118 mm)

ARCH E

36" × 48"
(914 × 1219 mm)

A1

841 mm × 594mm

D

34" × 22"
(864 × 559 mm)

ARCH D

36" × 24"
(914 × 1219 mm)

A2

594 mm × 420 mm

C

22" × 17"
(559 × 432 mm)

ARCH C

24" × 18"
(610 × 457 mm)

A3

297 mm × 420 mm

B

17" × 11"
(432 × 279 mm)

ARCH B

18" × 12"
(457 × 305 mm)

A4

297 mm × 210 mm

A

11" × 8,5"
(279 × 216 mm)

ARCH A

12" × 9"
(305 × 229 mm)
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Možnosti kopírování – strana 2:

Fine Detail (Jemný detail): Neutralizuje (zbarví šedě) barevné okraje, které jsou typicky vidět nad
naskenovanými jemnými liniemi a textem a pod nimi.
On (Zapnout)

Off (Vypnout)

Auto Crop (Automatické oříznutí): Při tisku odstraní okraj 3 mm na všech stranách skenovaného
obrazu. To neovlivní zobrazený náhled, ale odstraní okraje pro tisk.

Automaticky otočit tisk: Otočí obraz, pokud se může na tiskárně přizpůsobit velikosti role.
–

–
–
–
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Funkce automatického otáčení bere v úvahu, které role jsou dostupné:
•
Pokud zvolíte číslo role, pak pouze zvolenou.
•
Pokud zvolíte médium, pak všechny dostupné role tohoto média.
Pokud proběhne skenování na výšku, dojde pokud možno k otočení obrazu na šířku
(preferuje se skenování na šířku).
Pokud proběhne skenování na šířku, nestane se nic.
Pokud je měřítko nastaveno na Print to roll width (Tisknout na šířku role), k
automatickému otočení nedojde.
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Způsob vykreslení: Určí způsob interpretace barevných dat ze skeneru.
–

Relativní vyvážení bílé zajistí lepší bílé odstíny pro přirozeně vypadající fotografie.

–

Absolutní vyvážení bílé provádí méně změn ve skenovaných datech, takže se nejvíce
hodí pro věrné zachycení barev.

Automatické vyvážení černé/bílé: Pokud je povolen Náhled, bude provedena analýza celého obrazu,
která automaticky určí hodnotu vyvážení černé a bílé. Tyto hodnoty lze ručně upravit v Náhledu.
Pokud Náhled povolen není, pak funkce Automatického vyvážení černé a bílé nemá žádný účinek.
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Skenování – Možnosti

Možnosti skenování

Předvolby: Typ dokumentu a režim barev (barva, stupně šedi nebo černá a bílá).
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Kvalita: Koncept, standardní, vysoká

Skenování do: PC – Stisknutím tlačítka vyberete preferovanou složku pro skenovací soubory.

Skenování do počítače je výchozí hodnota. Po vložení paměťové karty USB do počítače se toto
tlačítko automaticky přepne na položku Skenovat na USB.
Před vyjmutím USB flash disku stiskněte tlačítko Eject USB (Vysunout USB), abyste zajistili jeho
bezpečné vyjmutí. Tlačítko se pak vrátí na Scan to PC (Skenovat do počítače).

Typ souboru: PDF, vícestránkový soubor PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF
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Možnosti skenování – strana 1:

Velikost papíru = velikost originálního dokumentu. Uvedený počet formátů papíru a velikosti papíru
uživatele jsou definovány v Nastavení – Preference programu.







Auto – Skener zaznamená šířku a délku dokumentu.
Automaticky na nejbližší standard – Skener detekuje šířku a délku dokumentu, ale nastaví
šířku skenování na nejbližší standard ISO, ANSI nebo ARCH. Původní dokument lze vložit
kdekoliv ve skeneru, dokud je krytý snímač centrálního papíru a skenování bude mít pevnou
velikost.
Full Width (Plná šířka) – Šířka je nastavena na 25” (635 mm) pro skener T25 nebo 36” (914
mm) pro skener T36. Skener zaznamená délku.
Standardní pevný formát papíru ISO, ANSI nebo ARCH. Originál dokumentu musí být vložen
do skeneru.
Velikosti papíru uživatele
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ISO Velikosti

ANSI Velikosti

ARCH

Velikosti

A0

841 mm × 1189 mm

E

34" × 44"
(864 × 1118 mm)

ARCH E

36" × 48"
(914 × 1219 mm)

A1

841 mm × 594mm

D

34" × 22"
(864 × 559 mm)

ARCH D

36" × 24"
(914 × 1219 mm)

A2

594 mm × 420 mm

C

22" × 17"
(559 × 432 mm)

ARCH C

24" × 18"
(610 × 457 mm)

A3

297 mm × 420 mm

B

17" × 11"
(432 × 279 mm)

ARCH B

18" × 12"
(457 × 305 mm)

A4

297 mm × 210 mm

A

11" × 8,5"
(279 × 216 mm)

ARCH A

12" × 9"
(305 × 229 mm)

Skenovat do složky: Vyberte preferovanou složku pro naskenované soubory.

Skenovat do cloudu: Skenovaný soubor bude zaslán do softwaru Přímý tisk a sdílení, kde bude
připraven k nahrání do vámi vybraného cloudu. Přímý tisk a sdílení musí být nainstalovány na
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stejném počítači jako software SmartWorks MFP.

Skenovat do emailu: Po dokončení skenu zadejte emailovou adresu příjemce. Podle potřeby změňte
název emailu v těle zprávy. Emailová adresa příjemce může být zachována pro budoucí použití a je
viditelná pouze pro aktivního uživatele.
Aby bylo skenování do emailu aktivní, je třeba v Nastavení-Programové nastavení administrátora
nakonfigurovat emailový server SMTP.

Pokud byly aktivovány uživatelské účty a administrátor uživatelům povolil upravit informace týkající
se přihlášení do emailu, pak je nutné upravit emailovou adresu "From" (odesílatel) a heslo. Tyto
údaje lze uchovat pro budoucí použití a jsou viditelné pouze aktivním uživatelem nebo je lze
resetovat zpět na výchozí nastavení administrátora.
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Možnosti skenování – strana 2:

Filename prefix (Název souboru – předpona): Každý skenovaný soubor začne tímto názvem. Zadejte
nový název a klikněte na Apply (Použít).

Filename date stamp (Název souboru – datum): Přidá do názvu skenovaného souboru čas a datum.
Off (Vypnout):
On (Zapnout):
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Fine Detail (Jemný detail): Neutralizuje (zbarví šedě) barevné okraje, které jsou typicky vidět nad
naskenovanými jemnými liniemi a textem a pod nimi.
On (Zapnout)

Off (Vypnout)

Způsob vykreslení: Určí způsob interpretace barevných dat ze skeneru.

Version 3.50

–

Relativní vyvážení bílé zajistí lepší bílé odstíny pro přirozeně vypadající fotografie.

–

Absolutní vyvážení bílé provádí méně změn ve skenovaných datech, takže se nejvíce
hodí pro věrné zachycení barev.

77

Global Scanning UK Ltd © 2019

Automatické vyvážení černé/bílé: Pokud je povolen Náhled, bude provedena analýza celého obrazu,
která automaticky určí hodnotu vyvážení černé a bílé. Tyto hodnoty lze ručně upravit v Náhledu.
Pokud Náhled povolen není, pak funkce Automatického vyvážení černé a bílé nemá žádný účinek.
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Kopírování a archivování – Možnosti

Možnosti tiskárny:

Pokud tiskárna podporuje 2 role, vyberte typ média, na který chcete tisknout.
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Možnosti kopírování a archivování

Předvolby: Typ dokumentu a režim barev (barva, stupně šedi nebo černá a bílá).

Kvalita: Koncept, standardní, vysoká

Skenování do: PC – Stisknutím tlačítka vyberete preferovanou složku pro skenovací soubory.
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Skenování do počítače je výchozí hodnota. Po vložení paměťové karty USB do počítače se toto
tlačítko automaticky přepne na položku Skenovat na USB.
Před vyjmutím USB flash disku stiskněte tlačítko Eject USB (Vysunout USB), abyste zajistili jeho
bezpečné vyjmutí. Tlačítko se pak vrátí na Scan to PC (Skenovat do počítače).

Kopie: 1 až 100

Možnosti kopírování a archivování – strana 1:
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Velikost papíru = velikost originálního dokumentu. Uvedený počet formátů papíru a velikosti papíru
uživatele jsou definovány v Nastavení – Preference programu.







Auto – Skener zaznamená šířku a délku dokumentu.
Automaticky na nejbližší standard – Skener detekuje šířku a délku dokumentu, ale nastaví
šířku skenování na nejbližší standard ISO, ANSI nebo ARCH. Původní dokument lze vložit
kdekoliv ve skeneru, dokud je krytý snímač centrálního papíru a skenování bude mít pevnou
velikost.
Full Width (Plná šířka) – Šířka je nastavena na 25” (635 mm) pro skener T25 nebo 36” (914
mm) pro skener T36. Skener zaznamená délku.
Standardní pevný formát papíru ISO, ANSI nebo ARCH. Originál dokumentu musí být vložen
do skeneru.
Velikosti papíru uživatele

ISO

Velikosti

ANSI Velikosti

ARCH

Velikosti

A0

841 mm × 1189 mm

E

34" × 44"
(864 × 1118 mm)

ARCH E

36" × 48"
(914 × 1219 mm)

A1

841 mm × 594mm

D

34" × 22"
(864 × 559 mm)

ARCH D

36" × 24"
(914 × 1219 mm)

A2

594 mm × 420 mm

C

22" × 17"
(559 × 432 mm)

ARCH C

24" × 18"
(610 × 457 mm)

A3

297 mm × 420 mm

B

17" × 11"
(432 × 279 mm)

ARCH B

18" × 12"
(457 × 305 mm)

A4

297 mm × 210 mm

A

11" × 8,5"
(279 × 216 mm)

ARCH A

12" × 9"
(305 × 229 mm)
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Měřítko: (1) Měřítko pro nastavení šířky papíru na tiskárně, (2) 1 % až 500 % nebo (3) Zvolte velikost
papíru Vstup a výstup.

Možnosti kopírování a archivování – strana 2:

Filename prefix (Název souboru – předpona): – Každý skenovaný soubor začne tímto názvem.
Zadejte nový název a klikněte na Apply (Použít).
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Typ souboru: PDF, vícestránkový soubor PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF

Filename date stamp (Název souboru – datum): Přidá do názvu skenovaného souboru čas a datum.
Off (Vypnout)
On (Zapnout)

Skenovat do složky: Vyberte preferovanou složku pro naskenované soubory.
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Možnosti kopírování a archivování – strana 3:

Fine Detail (Jemný detail): Neutralizuje (zbarví šedě) barevné okraje, které jsou typicky vidět nad
naskenovanými jemnými liniemi a textem a pod nimi.
On (Zapnout)

Off (Vypnout)

Auto Crop (Automatické oříznutí). Při tisku odstraní okraj 3 mm na všech stranách skenovaného
obrazu. To neovlivní zobrazený náhled, ale odstraní okraje pro tisk.
Automaticky otočit tisk: Otočí obraz, pokud se může na tiskárně přizpůsobit velikosti role.
–

–
–
–

Version 3.50

Funkce automatického otáčení bere v úvahu, které role jsou dostupné:
•
Pokud zvolíte číslo role, pak pouze zvolenou.
•
Pokud zvolíte médium, pak všechny dostupné role tohoto média.
Pokud proběhne skenování na výšku, dojde pokud možno k otočení obrazu na šířku
(preferuje se skenování na šířku).
Pokud proběhne skenování na šířku, nestane se nic.
Pokud je měřítko nastaveno na Print to roll width (Tisknout na šířku role), k
automatickému otočení nedojde.
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Způsob vykreslení: Určí způsob interpretace barevných dat ze skeneru.
–

Relativní vyvážení bílé zajistí lepší bílé odstíny pro přirozeně vypadající fotografie.

–

Absolutní vyvážení bílé provádí méně změn ve skenovaných datech, takže se nejvíce
hodí pro věrné zachycení barev.

Automatické vyvážení černé/bílé: Pokud je povolen Náhled, bude provedena analýza celého obrazu,
která automaticky určí hodnotu vyvážení černé a bílé. Tyto hodnoty lze ručně upravit v Náhledu.
Pokud Náhled povolen není, pak funkce Automatického vyvážení černé a bílé nemá žádný účinek.
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Tisk – Možnosti

Možnosti tiskárny:

Pokud tiskárna podporuje 2 role, vyberte typ média, který chcete použít.
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Možnosti tisku

Volba souboru:
1. Vyberte Select File (Vybrat soubor) – Procházejte a vyhledejte soubor Tiff nebo JPEG, který
chcete upravit nebo vytisknout.

Kvalita: Koncept, standardní, vysoká

Kopie: 1 až 100
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Měřítko: (1) Měřítko pro nastavení šířky papíru na tiskárně, (2) 1 % až 500 % nebo (3) Zvolte velikost
papíru Vstup a výstup.

Možnosti tisku – strana 1:

Automaticky otočit tisk: Otočí obraz, pokud se může na tiskárně přizpůsobit velikosti role.
–

–
–
–
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Funkce automatického otáčení bere v úvahu, které role jsou dostupné:
•
Pokud zvolíte číslo role, pak pouze zvolenou.
•
Pokud zvolíte médium, pak všechny dostupné role tohoto média.
Pokud proběhne skenování na výšku, dojde pokud možno k otočení obrazu na šířku
(preferuje se skenování na šířku).
Pokud proběhne skenování na šířku, nestane se nic.
Pokud je měřítko nastaveno na Print to roll width (Tisknout na šířku role), k
automatickému otočení nedojde.
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Nápověda

Na domovské stránce vyberte Help (Nápověda). Stiskněte ikonu Nápověda a zobrazí se uživatelská
příručka (tento dokument).
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Nastavení

Na domovské stránce vyberte Settings (Nastavení). Stisknutím Settings (Nastavení) přejdete do
nabídky Nastavení.
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Nastavení tiskárny – změna tiskárny.
Printer Settings (Nastavení tiskárny) se používá, pokud je třeba se SmartWorks MFP spojit jinou
tiskárnu. Stiskněte tlačítko Printer Settings (Nastavení tiskárny) a software zobrazí seznam
nainstalovaných podporovaných ovladačů tiskárny.

Vyberte požadovanou tiskárnu ze seznamu nainstalovaných tiskáren podporovaných Windows a
stiskněte OK.
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Software pak vyhledá tiskárnu a komunikuje s ní, takže tiskárna musí být online.

Po nalezení tiskárny se zobrazí model nebo název tiskárny.
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Možnosti skeneru
Po skenování si můžete vybrat, zda se dokument vysune ze zadní strany skeneru, nebo se převine,
aby se vysunul z přední strany skeneru (dávkový režim automaticky použije Vysunout vzadu).
Rychlost skenování lze nastavit takto: 100 % = plná rychlost, 50 % = ½ rychlost, 33 % = ⅓ rychlost, 25
= ¼ rychlost. Použijte pomalejší rychlost pro skenování křehkých dokumentů, nebo abyste předešli
skenování Stop / Start.
Doba úspory energie určuje, jak dlouho musí být skener bez aktivity, než přejde do úsporného
režimu spánku. Výchozí hodnota je 15 minut. Maximální doba je 60 minut.

Kalibrace skeneru
Před provedením kalibrace se ujistěte, že je skener vyčištěn. Kalibrace znečištěného skeneru může
způsobit další problémy.
Odstraňte vodítka vracení dokumentu.
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Stiskněte Calibrate (Kalibrovat).

Nejprve vložte kalibrační terč do černého konce skeneru lícem nahoru. Stiskněte OK.
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Kalibrační terč se bude pohybovat dozadu a dopředu.

Počkejte několik minut, než bude proces dokončen. Po dokončení se software automaticky vrátí na
domovskou stránku.
Stiskněte Rewind (Vrátit) na skeneru, abyste vysunuli terč. Vraťte kalibrační terč do obalu a uložte jej
na bezpečném místě, kde se nemůže poškodit nebo ohnout, dokud nebude znovu zapotřebí.
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Automatické spojování obrazu skeneru
Před provedením automatického spojování obrazu se ujistěte, že je skener vyčištěn a kalibrován.
Odstraňte vodítka vracení dokumentu.

Stiskněte Auto Stitch (Automatické spojování obrazu).

Nejprve vložte kalibrační terč do černého konce skeneru lícem nahoru. Stiskněte OK.
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Kalibrační terč se bude pohybovat dozadu a dopředu.

Počkejte několik minut, než bude proces dokončen. Po dokončení se software automaticky vrátí na
domovskou stránku.
Stiskněte Rewind (Vrátit) na skeneru, abyste vysunuli terč. Vraťte kalibrační terč do obalu a uložte jej
na bezpečném místě, kde se nemůže poškodit nebo ohnout, dokud nebude znovu zapotřebí.
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Preference programu
Stránka 1

Funkce zobrazené na domovské stránce
Je možné zvolit, které funkce se zobrazí na karuselu domovské stránky. Upozorňujeme, že funkci
Nastavení nelze odstranit. (Výchozí – vše zapnuto)
Zobrazené papíry
V nabídkách s rozměry papíru můžete vybrat, které standardní velikosti papíru se zobrazí.
Doporučuje se zvolit pouze velikosti pro vaše použití, aby uživatelské rozhraní nebylo zaplněné
ikonami, které nevyužijete. (Výchozí – vše zapnuto)
Náhled
On/Off (Zapnuto / Vypnuto). Zvolte zapnutí nebo časový limit resetu, výchozí nastavení. (Výchozí
– zapnuto)
Po ukončení zavřete počítač
Off (Vypnuto) = program se zavře, ale počítač zůstane v chodu. (Výchozí)
On (Zapnuto) = program se zavře a počítač se vypne.
Dávkový režim
On (Zapnuto) = skener začne skenovat, jakmile je do skeneru vložen dokument. První dokument
dávky vyžaduje použití zeleného tlačítka, ale systém automaticky spustí skenování, když je do
skeneru vložen každý další dokument, dokud není dávkové zpracování zastaveno pomocí
modrého tlačítka.
Off (Vypnuto) – Je nutné stisknout zelené tlačítko, aby byla spuštěna funkce pro každý originální
dokument. (Výchozí)
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Stránka 2

Přizpůsobit
Vyberte ze seznamu preferovaný barevný motiv, pak klikněte na Apply (Použít), aby byla změna
provedena. To lze použít pro uživatele, pokud jsou povoleny uživatelské účty. (Výchozí – motiv 1)
Případně vyberte položku Bitmapa na pozadí, která umožňuje použít obrázek JPEG jako pozadí a
klepnutím na tlačítko Použít proveďte změnu. Obraz se natáhne tak, aby se vešel na obrazovku, a
proto se ujistěte, že má stejné rozměry jako obrazovka (16:9).

Version 3.50

100

Global Scanning UK Ltd © 2019

Čas obnovení softwaru
Nastavte čas bez aktivity pro program, aby přešel na preference programu a vrátil se na
domovskou stránku. Pokud jsou povoleny uživatelské účty, bude odhlášen aktuální uživatel.
(Výchozí hodnota – 2 minuty)

Jednotky
Vyberte jednotky pro software. (Výchozí – mm)
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Jazyk
Vyberte jazyk softwaru. (Výchozí – angličtina)

Domovská stránka
Zvolte vzhled domovské stránky. (Výchozí – Karusel)
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Předvolby – typy dokumentů
Pro každou funkci jsou k dispozici následující předvolby výchozích typů dokumentů:
Název předvolby

Typ dokumentu

Název předvolby

Barevná fotografie

Šedá fotografie

Barevná grafika

Grafika šedé

Barevné linie

Šedé linie
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Název předvolby

Typ dokumentu

Černobílý: čistý

Černobílý: znečištěný

Černobílý: velmi
znečištěný

Modrotisk

Poznámka: Některé předvolby se nezobrazí, pokud nejsou povoleny v Nastavení/Předvolby.





V porovnání s verzí 5.5 mají Barevná grafika a Barevné linky vylepšená nastavení. Uživatelé,
kteří upgradují z předchozí verze, si povšimnou, že původní předvolby (které se nyní nazývají
Barevná grafika v5.4 a Barevné linky v5.4) se ve výchozím nastavení nezobrazují.
Předvolba skenování = u RAW TIFF je typ souboru nastaven na RAW TIFF bez úpravy barev.
(Pouze k továrnímu použití).
Předvolba skenování/kopírování = Bez filtrů, se správou barev, ale bez použití obrazového
filtru.
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Předvolby – Výchozí / Zobrazení / Kopírování / Úpravy

Zvolte typ předvolby, kterou chcete vytvořit / upravit nebo vymazat.
Všechna přednastavená nastavení lze sdílet mezi systémy pomocí možností exportu a importu
předvoleb.
Např. kopírovat předvolby

Zobrazí se aktuální seznam dostupných předvoleb.
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Default (Výchozí):
Předvolba se zeleným bodem ve sloupci „Default“ (Výchozí) je předvolba, která bude
nastavena po zapnutí nebo při časovém limitu resetu. Pokud chcete změnit výchozí
nastavení, vyberte předvolbu, kterou chcete nastavit jako výchozí, zvýrazněte ji a pak se
dotkněte bílého kolečka této předvolby a nastavte ji jako výchozí. Zelený bod se přesune na
novou předvolbu.

Display (Zobrazení):
Předvolby zobrazené na funkčních stránkách lze omezit na odstranění nepoužívaných
předvoleb ze seznamu. Samotná předvolba se nevymaže, takže ji lze v případě potřeby
později použít. Když chcete změnit, které předvolené se zobrazí, vyberte předvolbu a
zvýrazněte ji, pak vyberte on/off (zapnuto / vypnuto) pod nadpisem „Display“ (Zobrazení) a
změňte nastavení. Pamatujte si, že výchozí předvolba musí mít Display (Zobrazení) = On
(zapnuto).
User/Global (Uživatel/Globální):
Toto určuje, kteří uživatelé uvidí předvolbu, když byly povoleny uživatelské účty.
Fixed (Pevné) = Tovární předvolby, které nelze vymazat. Mohou být skryté na funkční
obrazovce nastavením Display (Zobrazení) = Off (vypnuto).
Global (Globální) = Předvolba, která je viditelná pro všechny uživatele, pokud je Display
(Zobrazení) = On (zapnuto).
User (Uživatel) = Předvolba, kterou může vidět pouze uživatel, který ji vytvořil.
Oblíbené:
Jakákoli zvýrazněná předvolba se zobrazí v horní části seznamu na hlavních funkčních
stránkách, což usnadňuje nalezení nejčastěji používaných předvoleb.
Kopírovat předvolbu (Vytvořit novou předvolbu):
Chcete-li vytvořit novou předvolbu, můžete zkopírovat existující. Zkopírujte předvolbu
„Color“ (Barva), „Greyscale“ (Stupně šedi) nebo „B&W“ (Černobílý) v závislosti na režimu
barev pro novou předvolbu.
Vyberte a zvýrazněte předvolbu, kterou chcete kopírovat. Zvolte tlačítko Copy (Kopírovat) a
objeví se nová předvolba se stejným názvem jako původní předvolba s číslem na konci, ale
můžete upravit název podle potřeby.
Např. „Color Lines (1)“ (Barevné linie) a „My NEW color Preset“ (Moje NOVÁ barevná
předvolba).
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Vymazat předvolbu:
Vyberte a zvýrazněte předvolbu, kterou chcete vymazat. Zvolte tlačítko Delete (Vymazat) a
předvolba bude vymazána.
o Vymazanou předvolbu nelze obnovit.
o Pevnou předvolbu nelze vymazat.
Upravit předvolbu:
Vyberte a zvýrazněte předvolbu, kterou chcete upravit. Vyberte tlačítko Edit (Upravit).
o Nemůžete upravit pevnou předvolbu.
o Nastavení, která lze upravit, se liší podle funkcí skenování, kopírování a kopírování a
archivace.
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Nastavení tisku

Můžete změnit nastavení počet kopií, měřítko, automatické oříznutí a automatické otáčení tisku a
nastavení týkající se účelu tisku.
Nastavení souborů
Můžete změnit předponu souboru, složku skenování, skenování do cloudu, skenování do e-mailu,
formát papíru, typ souboru a kompresi souborů pro soubory JPG a PDF.
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File Compression (Komprese souborů) pro soubory JPG a PDF lze nastavit v různých úrovních pro
každý režim kvality. Nižší číslo vytvoří menší velikost souboru, ale kvalita obrazu je nižší.

Nastavení skenování
Můžete změnit rozlišení skenování pro režimy Draft (Koncept), Standard (Standardní) a High Quality
(Vysoká kvalita). Maximum je 1200 dpi. (Výchozí hodnoty: Koncept = 200 dpi, standardní = 300 dpi a
vysoká kvalita = 600 dpi)
VAROVÁNÍ: Velmi vysoké rozlišení skenování (dpi) může mít za následek extrémně velké soubory. To
způsobí velmi dlouhé časy zpracování, velmi pomalé komunikace v cloudu a může dosáhnout limitů
velikosti formátu souboru nebo operačního systému.
Můžete taktéž nastavit, aby se způsob vykreslení bral u skenovaných dat v potaz.

Version 3.50

109

Global Scanning UK Ltd © 2019

Nastavení filtru

Změňte preferované nastavení Sharpening (Ostření), Brightness and Contrast (Jas a kontrast),
Red/Green and Blue (Nastavení červené / zelené a modré), Black Point and White Point (Vyvážení
černé a bílé) a automatické vyvážení černé a bílé.

Předvolby – Během provozu proveďte novou předvolbu
Pokud používáte přednastavenou funkci, která byla nějakým způsobem změněna, je možné uložit
aktuální nastavení jako novou předvolbu pro budoucí použití.
Z domovské stránky:
Stiskněte tlačítko Přednastavení a potom vyberte možnost Uložit novou předvolbu. Pokud je
to nutné, pojmenujte přednastavení.
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Ze stránky Náhled:
Při náhledu obrázku vyberte možnost Uložit novou předvolbu. Pokud je to nutné,
pojmenujte přednastavení.

Version 3.50

111

Global Scanning UK Ltd © 2019

Uživatelské účty
Pokud nejsou povoleny uživatelské účty, software není chráněn heslem a je provozován na úrovni
Administrátora. V nastavení můžete v softwaru nastavit až 20 uživatelských účtů s různými úrovněmi
způsobilosti.
Administrátor

Pokročilý uživatel

Uživatel

Přizpůsobit

A

A / N (nastaveno
administrátorem)

A / N (nastaveno
administrátorem)

Upravit předvolby

A

A

N

Nastavit cestu pro
skenování

A

A / N (nastaveno
administrátorem)

A / N (nastaveno
administrátorem)

Nastavení tiskárny

A

A

N

Kontrola uživatelského účtu

A

N

N

Nastavení informací o
přihlášení do emailu

A

A / N (nastaveno
administrátorem)

A / N (nastaveno
administrátorem)

Administrátor
Je jeden administrátor, který má plnou kontrolu, a může nastavit, jakou míru kontroly mají
ostatní uživatelé. Administrátor může zobrazit všechny předvolby vytvořené pokročilými
uživateli a změnit je jako globální předvolbu, takže je mohou používat všichni uživatelé.
Administrátor může zobrazit celou stránku nastavení.
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Pokročilí uživatelé
Pokročilí uživatelé mají omezenou stránku nastavení. Pokročilí uživatelé mohou vytvářet a
upravovat vlastní předvolby, které zahrnují nastavení jejich vlastních cest pro skenování.

Preference programu: Administrátor určuje, zda jsou pevně stanovené zobrazené funkce
domovské stránky, zobrazené papíry, nastavení a přizpůsobení, nebo je mohou upravovat
pokročilí uživatelé. Pokud jsou všechny pevně stanovené, pokročilí uživatelé mohou upravit
pouze následující:
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Uživatelé
Uživatelé mají minimální možnost změnit nastavení programu. Uživatelé mají omezenou stránku
nastavení.

Preference programu: Administrátor určuje, zda jsou pevně stanovené zobrazené funkce
domovské stránky, zobrazené papíry, nastavení a přizpůsobení, nebo je mohou upravovat
pokročilí uživatelé. Pokud jsou všechny pevně stanovené, pokročilí uživatelé mohou upravit
pouze následující:
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Jediné možnosti, které má uživatel v rámci předvoleb, je určit předponu názvu souboru
skenování, typ souboru, název souboru – datum a cestu pro skenování. To je pak pevně
stanoveno pouze pro daného uživatele. Pokud uživatel nevybere svoje osobní nastavení, použije
se nastavení z předvolby.
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Vytváření uživatelských účtů
Zvolte Setting – User Accounts (Nastavení – uživatelské účty) a zapněte uživatelské účty.

Když poprvé povolíte uživatelské účty, budete vyzváni k přidání uživatelského jména a hesla
administrátora. Může být pouze jeden administrátor systému.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste si zaznamenali uživatelské jméno a heslo administrátora, protože
budete muset zadat tyto údaje, abyste mohli upravit nebo zakázat uživatelské účty.
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Jakmile vytvoříte uživatele administrátora (zlatá barva), přidejte podle potřeby další uživatele až
do 20 uživatelů, zvolte, zda se jedná o pokročilé uživatele (stříbrná barva) nebo uživatele
(bronzová barva). Definujte pro každého uživatele jedinečné uživatelské jméno a heslo.

Přihlašovací údaje
V následujícím příkladu je 1 x administrátor, 2 x pokročilí uživatelé a 2 x uživatelé s uživatelským
jménem o jednom znaku a jednocifernými hesly.
To ukazuje, že uživatelé budou muset zadat své uživatelské jméno a heslo, aby mohli pracovat se
softwarem. Můžete povolit přihlášení zadáním pouze uživatelského jména nebo pouze hesla pro
zjednodušení procesu přihlášení.
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Když opustíte stránku, budete před pokračováním vyzváni k přihlášení. Tato stránka bude
vyžadovat uživatelské jméno a/nebo heslo v závislosti na nastavení podrobností přihlašování.

Když jsou uživatelské účty povolené, na domovské stránce se zobrazí, který uživatel je přihlášen,
a v dolní části obrazovky bude možnost odhlášení. Každý uživatel by se měl vždy odhlásit, aby
uzavřel relaci. Po uplynutí doby časového limitu resetu (výchozí hodnota = 2 minuty) bez aktivity
se software resetuje a odhlásí aktuálního uživatele, aby se zobrazila obrazovka Přihlášení
uživatele.
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Možnosti konfigurace na úrovni uživatele
Při přihlášení jako administrátor je možné nastavit různé možnosti pro pokročilé uživatele nebo
uživatele.
V Settings – Program Preferences (Nastavení – Preference programu) se administrátorovi zobrazí
nové možnosti a ten definuje, zda jsou pevně stanovené zobrazené funkce domovské stránky,
zobrazené papíry, nastavení a přizpůsobení, nebo je mohou upravovat uživatelé.
Set for All Users (Nastavit pro všechny uživatele) – Uživatelé nebudou moci měnit nastavení,
pokud jsou povolena administrátorem.
Set for Power Users (Nastavit pro pokročilé uživatele) – Pokročilí uživatelé nebudou moci měnit
nastavení, pokud jsou povolena administrátorem.
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V Nastavení – Programové nastavení administrátora – Email může administrátor vymezit, zda
jsou informace o přihlášení do emailu pevně stanoveny na výchozí hodnoty nebo je mohou
uživatelé upravovat.

Protokoly o použití
Je možné zobrazit využití systému na jednoho uživatele podle týdne, měsíce, roku nebo vlastního
časového rozpětí.
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Programové nastavení administrátora

E-mail
SmartWorks MFP nevyužívá místního emailového klienta, ale vzdálenou emailovou službu.
Zadejte server SMTP a číslo portu emailového serveru, který si přejete použít. (př. vyžádejte si od
svého místního správce sítě emailovou adresu a dále si vyžádejte, aby měl SmartWorks MFP
povolen přístup na server SMTP.) Pokud je nastavení emailu nesprávné nebo je SmartWorks na
emailovém serveru zablokován, zobrazí se chybová zpráva, že email selhal.
Poznámka: Emailové služby mohou vyžadovat změnu nastavení, aby měl SmartWorks povolen
přístup k emailovému serveru. Př. Zapněte “Less Secure Apps” (méně bezpečné aplikace) a
deaktivujte “2-Step Verification” (2krokové ověření).
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Zadejte emailovou adresu a heslo. Pokud není zaškrtnuto Uchovat heslo, budete vyzváni, abyste
vždy při skenování do emailu zadali heslo.
Max. velikost přílohy: Pokud je to možné, software může automaticky snížit velikost souboru
přílohy emailu pod stanovený limit (výchozí hodnota = 10 MB).
Tato funkce podporuje pouze TIFF, PDF a JPG.
Nepodporuje MPDF či DWF. (Tyto typy souborů jsou přiloženy bez snížení velikosti souboru.
Pokud soubor překračuje max. velikost souboru, zobrazí se výstražná zpráva).
Velikost souboru uloženého na disku zůstane nezměněna.
Pro skenování do e-mailu je nejlepší použít režim vyrovnávací paměti – viz níže.

Monitor tiskárny
Ve výchozím nastavení bude software SmartWorks MFP pravidelně komunikovat s tiskárnou, aby
získal stav. Pokud síť brání takové pravidelné činnosti, nastavte monitor tiskárny na hodnotu
Vypnuto.
Monitor tiskárny = Vypnuto: Software pouze komunikuje s tiskárnou pro stav při spuštění
programu, stisknutím zeleného tlačítka nebo stisknutím tlačítka Aktualizovat. To znamená, že
stav tiskárny na přední obrazovce není živým stavem.

Version 3.50

123

Global Scanning UK Ltd © 2019

Režim sítě
Software SmartWorks MFP ukládá data skenování do definované složky skenování. Pokud je
tento adresář umístěn na jiném síťovém počítači, doba potřebná k uložení dat skenování závisí
na velikosti souboru, rychlosti a dostupné šířce pásma sítě.

Síťový režim = vyrovnávací paměť (výchozí)
Software kontroluje umístění skenovací složky a pokud je umístěn na síťové jednotce, data
skenování jsou ukládána na PC SmartWorks MFP. Po dokončení skenování a při jakékoli úpravě
náhledu software pak přenese celý soubor skenování v síti ke vzdálenému počítači a zobrazí
zprávu "Čekejte prosím". To znamená, že software není zaneprázdněn při čekání na síťovou
jednotku během vlastních operací skenování a náhledu. Pro skenování do e-mailu je nejlepší
použít režim vyrovnávací paměti.

Režim sítě = přímý
Software zapisuje přímo do definované složky bez kontroly jeho umístění. To může snížit celkový
čas, ale může také vést k tomu, že se software během čtení čeká na přenos dat.
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Skenovat do složky
Toto definuje výchozí složku skenování.
Použitá skenovací složka je definována následujícím seznamem priorit, nejprve nejvyšší prioritou
(tyto informace jsou zobrazeny na domovské stránce).
1. Pokud jsou povoleny účty uživatelů:
Uživatel může zvolit vlastní složku Skenování.

Administrátor nebo uživatel napájení mohou dočasně vybrat jinou složku pro přednastavenou
předvolbu. Toto je označeno znakem „*“ po předvolbě „Barevná grafika*“. Dočasné změny se
ztratí, pokud je vybrána jiná funkce nebo je program vypršel.

2. Pokud předvolba vytvořená Správcem nebo Uživatelem napájení má definovanou složku
skenování (tj. Složka Sken byla vybrána v nastavení Předvolba->Nastavení->Soubor).

3. Výchozí složka skenování je zde definována v části Nastavení – Předvolby programu.

4. Pokud přiřazená skenovací složka není v době skenování k dispozici, software automaticky
použije složku Obrázky aktuálního uživatele v místním počítači.
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Poznámky k aplikaci
Prevence oříznutých kopií


Pokud skenujete originál široký 594 mm jako pevný formát A1, má obraz šířku 594 mm.



Tiskárna má po obou stranách okraj 3 mm, na který nemůže tisknout. To znamená, že na roli
široké 594 mm lze potisknout pouze šířku 588 mm. Proto zkopírování naskenované předlohy
široké 594 mm na tisknutelnou šířku 588 mm papíru znamená, že obraz bude posunut o 3 mm
do strany a z druhé strany bude oříznuto 6 mm (2 × 3 mm).



Pokud aktivujete funkci automatického ořezu, bude obraz předlohy vytištěn správně díky
oříznutí 3 mm okraje ze všech stran ještě před vytištěním.
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Možnosti velikosti a orientace dokumentu:
Několik funkcí mění velikost a orientaci skenování nebo kopírování:


Automatická volba tisku tiskárny (u tiskáren s více než jedním rolí):
o Tiskárna se vždy přepne na optimální roli papíru.



Velikost papíru

o

o

o



Automatická velikost: Skener zaznamená šířku a délku dokumentu. Skener detekuje šířku
snímáním obou okrajů, když papír vstupuje do skeneru, avšak vždy existuje určitá
variabilita, zejména se skloněným dokumentem. Doklad měřený větší, než je skutečně,
dokonce ani o jeden pixel, nemusí vytisknout na požadovaném papíru v tiskárně, ale na
širším válci, pokud je k dispozici.
Auto do nejbližšího standardu: Skener detekuje šířku a délku dokumentu, ale nastaví
šířku skenování na nejbližší standard ISO, ANSI nebo ARCH. Původní dokument lze vložit
kdekoliv ve skeneru, dokud je krytý snímač centrálního papíru a skenování bude mít
pevnou velikost. Tím se vyloučí riziko nadměrných měření pomocí funkce Automatické
rozměry.
Plná šířka: Skener detekuje okraje papíru, když je zasunut do skeneru, ale pokud je papír
tak široký jako skener nebo je průhledný, je zde možnost, že skener nerozpozná správně
hrany. V takových případech použijte tuto možnost pro skenování celé šířky skeneru (25“
nebo 36") a podle potřeby použijte funkci oříznutí v náhledu.

Měřítko

o
o
o
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zmenšen tak, aby odpovídal celé šířce potisku papíru vloženého do tiskárny.
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Automatické oříznutí

o
o


Při tisku odstraní okraj 3 mm na všech stranách skenovaného obrazu. To neovlivní
zobrazený náhled, ale odstraní okraje pro tisk.
Viz Prevence oříznutých kopií

Tisknout automatické otáčení

o
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Řešení potíží
Chyby při provozu
Skenování do USB nefunguje


Zkontrolujte, že byl USB flash disk naformátován a má dostatek volného místa pro skenování.
Nižší kvalita režimu skenování vyžaduje méně místa.

Chybí výstup kopírování


Tiskárna musí být online a připravena k tisku.

Dokument se zastaví a uvolní během procesu skenování


Skener jde příliš rychle pro množství požadovaných dat a zpracování. To může být vidět u širších
dokumentů ve vyšších režimech kvality s povoleným zpracováním dat jako například ostření. To
není nutně problém, ale pokud tomu dáte přednost, lze rychlost skenování zpomalit, aby byl
zajištěn hladší proces skenování. Viz Informace skeneru a nastavení

Funkce skeneru Automatické určení velikosti nenabízí správnou hodnotu







Jakmile se dokument načte, skener změří jeho šířku pomocí naskenování malého proužku v horní
části dokumentu a vyhledání pravého a levého okraje.
Automatické určení velikosti závisí na dokumentu. U některých typů médií nedokáže skener
okraj dokumentu určit, nebo může naopak určit falešný okraj, pokud je dokument popsán až k
přední hraně.
V případě, že je sklo skeneru nebo systém přidržování dokumentů špinavý nebo nekalibrovaný,
může systém detekovat falešný okraj. Vyčistěte skener a pokud potíže přetrvávají, proveďte
kalibraci. Nikdy nekalibrujte před vyčistěním. Viz Možnosti skeneru
V případě, že se dokument načte tak, že se jeden nebo oba jeho okraje nalézají mimo limity
snímacích senzorů, systém nebude schopen okraj dokumentu detekovat. V takových případech
použijte Paper size = Full Width (Velikost papíru = Plná šířka) Tímto naskenujete celou šířku
skeneru a provedete automatickou detekci délky dokumentu. Viz Možnosti kopírování

Zařízení SmartWorks MFP se nemůže připojit ke skeneru.


Zkontrolujte, zda není spuštěn software Scanner Utilities. Se skenerem může v jeden moment
komunikovat pouze jeden software. Před spuštěním programu SmartWorks ukončete program
Scanner Utilities a naopak.
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Chyby sítě
Multifunkční zařízení SmartWorks má problém s komunikací s tiskárnou.


Ve výchozím nastavení bude software SmartWorks MFP pravidelně komunikovat s tiskárnou, aby
získal stav. Pokud síť brání takové pravidelné činnosti, nastavte monitor tiskárny na hodnotu
Vypnuto. Viz Předvolby programu.
o Monitor tiskárny = Vypnuto: Software pouze komunikuje s tiskárnou pro stav při
spuštění programu, stisknutím zeleného tlačítka nebo stisknutím tlačítka Aktualizovat.
To znamená, že stav tiskárny na přední obrazovce není živým stavem.

Zařízení MFP SmartWorks se nezobrazuje.




Software SmartWorks MFP ukládá data skenování do definované složky skenování. Pokud je
tento adresář umístěn na jiném síťovém počítači, doba potřebná k uložení dat skenování závisí
na velikosti souboru, rychlosti a dostupné šířce pásma sítě.
o Nastavte síťový režim = vyrovnávání. Tím se oddělí operace pro skenování a úpravu
náhledu od přenosu síťových dat. Viz Předvolby programu.
Ukládání skenovacích souborů trvá dlouhou dobu. Menší naskenované soubory se uloží rychleji.
Snížení velikosti skenovacího souboru lze provést několika způsoby (velikost souborů je
přibližná):
o Snižování režimu kvality (dpi).
(Např. Barevný soubor TIFF A1 = 800 MB při 600dpi, 400 MB při 200dpi nebo 100 MB při
200dpi)
o Výběr formátu JPG nebo PDF namísto TIFF.
(Například barva A0 = 800 MB při 600dpi TIFF nebo 12 MB při 600dpi JPG / PDF.
o Zvýšení komprese souborů formátu JPG nebo PDF.
(Např. A0 barva JPG 600dpi = 12 MB při 50% kompresi nebo 8mb při 20% kompresi).
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Technické údaje
Software

SmartWorks MFP V5
Win 8/10 (64 bit)
15,6″ AIO PC, Windows 10 Enterprise LTSB
CPU: Intel Celeron G3900TE 2,3 GHz
RAM: 4 GB DDR4
HDD: SATA 500 GB
Displej: Multi-dotykový 15,6″, 1366 × 768
3 × USB3 a 1 × USB2, 1 × Gb Ethernet (zadní)
Tlačítko napájení a 1 × USB3 (přední)
Rozlišení: 1366 × 768
Kapacitní multi-dotyková obrazovka
VGA, HDMI

OS pro software
AIO PC – minimální požadavky
(Není k dispozici ve všech regionech)

Dotykový monitor – (Není ve všech regionech)
Vyžaduje lokálně dodávaný počítač.
Max. délka skenování

8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

Maximální délka skenování se liší podle typu souboru a rozlišení skenování.
Maximální délka skenovaného snímku (palce)
DPI

100

200

300

400

600

800

1000*

1200*

JPEG

315

315

200

162

96

60

36

24

TIFF

600

600

395

200

96

60

36

24

Maximální délka skenovaného snímku (metry)
DPI

100

200

300

400

600

800

1000*

1200*

JPEG

8,00

8,00

5,08

4,11

2,44

1,52

914

0,61

TIFF

15,24

15,24

10,03

5,08

2,44

1,52

914

0,61

* If Fixed size = A0, ANSI E/E+ or ARCH E/E1 and DPI >800 dpi, then DPI will be auto set to 800dpi.
Maximální délka kopírování se liší podle rozlišení skenování a je shodná s typem souboru TIFF.
Maximální délka kopírování a archivace se liší podle rozlišení skenování a je shodná s použitým
typem souboru.

Poznámka: Technické údaje jsou správné v době vytvoření příručky a mohou být bez upozornění
změněny.

Version 3.50

131

Global Scanning UK Ltd © 2019

Glosář pojmů
AIO
ANSI

All-In-One PC. Monitor má v sobě počítač.
America National Standards Institute. Standardní definice formátů papíru.

ARCH

Formáty architektonických papírů. Standardní definice formátů papíru.

Automatické
spojování obrazu

Nastaví elektronické zarovnání jednotlivých segmentů snímačů skeneru odpředu
dozadu a zleva doprava, abyste zamezili „chybám spojování obrazu“ v
jednotlivých spojích.

Vyvážení černé.

Zvýšením ztmavte stínové oblasti obrazu. Způsobí zčernání černé.

Kalibrace
DHCP
DPI
DWF
Adresa IP

Upraví optickou citlivost jednotlivých pixelů snímače, aby bylo dosaženo správné
úrovně černé a bílé.
Protokol Dynamic Host Configuration Protocol automaticky poskytuje síťovým
zařízením adresy IP.
Bodů na palec. Počet pixelů skenování/tisku na lineární palec.
Design Web Format je zabezpečený formát souborů vyvinutý společností
Autodesk k publikování a sdílení konstrukčních údajů.
Adresa internetového protokolu. Každé zařízení v síti má jinou číselnou adresu,
která ho identifikuje.

ISO

Mezinárodní organizace pro standardizaci. Standardní definice formátů papíru.

JPEG

Formát souborů Joint Photographic Experts Group je běžně používaná metoda
ztrátové komprese (část dat je odstraněna, abyste dosáhli menších souborů)
digitálních obrázků.

Nasvícení LED

Světelná dioda. Efektivní zdroj jasného světla s dlouhou životností.

Displej LCD

Displej z tekutých krystalů. Obrazovka uživatelského rozhraní.

MFP

Multifunkční tiskárna / produkt / periferní zařízení.

Vícestránkový soubor
PDF

Několik naskenovaných obrazů je uloženo na samostatných stránkách v jediném
souboru PDF.
Standard Portable Document Format definovaný organizací ISO, který je nezávislý
na hardwaru i softwaru. Skenované obrazy jsou obvykle uloženy jako soubory
JPEG.
PDF pro archivování. ISO standard specializovaný pro použití při archivaci a
dlouhodobém uchovávání elektronických dokumentů.
Metoda, která se použije k přenesení barevných dat z jednoho barevného
prostoru (skeneru) do jiného (tiskárny).
Pevná adresa internetového protokolu přiřazená zařízení, kterou nelze změnit
pomocí DHCP.
Rozděluje adresy IP na adresy sítě a adresy zařízení. Adresa IP nemá bez masky
podsítě smysl.
Formát Tagged Image File Format. Výsledek skenování je uložen v
nekomprimovaném formátu bez ztráty dat. Výsledkem jsou větší velikosti
souborů, ale bez ztráty dat.

PDF
PDF/A
Způsob vykreslení
Statická IP adresa
Maska podsítě
TIFF
USB

Universal Serial Bus. USB flash disk se do zařízení připojuje pomocí portu USB.

UI

Uživatelské rozhraní.

Vyvážení bílé.

Zvýšením vyčistěte znečištěné pozadí. Způsobí zbělení bílé.
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