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Konfiguracja komputera
Jeśli w systemie operacyjnym komputera AIO skonfigurowano już wcześniej język, można
pominąć ten rozdział.

Pierwsze uruchomienie komputera – wybór języka systemu
operacyjnego
1. Włączyć komputer i poczekać na pojawienie się ukazanego poniżej pierwszego ekranu.
Przy pomocy menu rozwijanego wybrać kraj, język i układ klawiatury oraz nacisnąć przycisk
Dalej.

2. Zaakceptować umowę licencyjną.
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3. Nacisnąć przycisk Użyj ustawień ekspresowych.

4. Utworzyć nazwę użytkownika i hasło przy pomocy ekranowej klawiatury dotykowej.
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5. Odczekać, aż komputer zakończy instalację systemu operacyjnego. Może to trochę potrwać.
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Oprogramowanie SmartWorks MFP 5
Instalacja oprogramowania i sterowników przy pomocy dostarczonego instalatora USB
Oprogramowanie umieszczono na nośniku USB, który zawiera:
o Narzędzia T25/T36 i sterownik USB
o oprogramowanie SmartWorks MFP5,
o Canon Device Management Console, Canon Direct Print & Share oraz oprogramowanie i
sterowniki drukarki Canon.
Uwagi:
o Upewnić się, że skaner jest skonfigurowany i włączony.
o Upewnić się, że drukarka jest skonfigurowana i włączona.
o Mimo że oprogramowanie SmartWorks MFP 5 wyposażone jest we własny sterownik
drukarki, dane przekazywane są do drukarki przez bufor korzystający ze sterownika
drukarki dla systemu Windows.
 Sterownik drukarki należy skonfigurować przy użyciu adresu IPv4.
o Aby umożliwić dostęp do funkcji skanowania do chmury, należy zainstalować na tym
samym komputerze oprogramowanie Direct Print and Share oraz SmartWorks MFP.
Aby załadować oprogramowanie z dostarczonego nośnika USB:
Włożyć nośnik USB do komputera AIO, otworzyć jego zawartość i kliknąć dwukrotnie plik
Autorun.exe.

Instalator posiada dwie opcje – instalacji oprogramowania SmartWorks MFP5 z nośnika USB
lub przeszukania Internetu i pobrania najnowszej wersji.
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http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/

Instalacja narzędzi i sterownika
1. MFP Scanner Utilities. Nacisnąć przycisk Tak, a następnie Dalej.
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2. Wybrać język, nacisnąć przycisk Dalej i jeszcze raz Dalej.

3. Zaakceptować umowę licencyjną, nacisnąć przycisk Dalej i jeszcze raz Dalej.
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4. Nacisnąć przycisk Instaluj. Odczekać na zainstalowanie programu.

Version 3.50

12

Global Scanning UK Ltd © 2019

5. W zależności od systemu operacyjnego może rozpocząć się instalacja pakietu Microsoft
Visual C++ Redistributable.

6. Nacisnąć przycisk Dalej, aby zainstalować sterownik USB skanera. Instalacja przebiega
szybko. Następnie nacisnąć przycisk Zakończ.
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7. Nacisnąć przycisk Zakończ.

Version 3.50

14

Global Scanning UK Ltd © 2019

Instalacja oprogramowania SmartWorks MFP5
1. Nacisnąć przycisk Tak, aby zezwolić na instalację.

2. Wybrać język i nacisnąć przycisk Dalej.

3. Odczekać, aż proces instalacji dobiegnie końca.
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4. Zaakceptować umowę licencyjną i nacisnąć przycisk Dalej.

5. Nacisnąć przycisk Dalej, aby zatwierdzić domyślny folder instalacji oprogramowania.
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6. Nacisnąć przycisk Instaluj.

7. W zależności od systemu operacyjnego może rozpocząć się instalacja pakietu Microsoft
Visual C++ Redistributable.

8. Odczekać, aż instalacja dobiegnie końca.
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9. Nacisnąć przycisk Zakończ, aby ukończyć instalację.

Instalacja oprogramowania drukarki

1. Instalator automatycznie zainstaluje narzędzia Canon Device Management Console, Canon
Direct Print & Share oraz oprogramowanie i sterowniki drukarki Canon. Więcej informacji w
dokumentacji urządzenia Canon.
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Ekran główny
Opis
Aplikację opracowano z myślą o obsłudze za pomocą ekranu dotykowego. Stanowi element systemu
MFP, w którego skład wchodzi skaner wielkoformatowy T25/T36 oraz drukarka Canon.
Obsługiwane funkcje to:
Kopiowanie, skanowanie, drukowanie, edycja oraz kopiowanie i archiwizacja.
Wykorzystywany proces to: skanowanie jednokrotne + edycja podglądu. Oznacza to, że obraz jest
najpierw jednokrotnie skanowany, poddawany edycji na dużym ekranie i drukowany (w przypadku
kopiowania) lub zapisywany (w przypadku skanowania), kiedy rezultat jest zadowalający. Pozwala to
zaoszczędzić czas, papier i tusz. Chroni również przed wielokrotnym skanowaniem delikatnych
dokumentów z różnymi ustawieniami.

Funkcje klucza sprzętowego USB
Funkcje standardowe:
Bez podłączonego klucza sprzętowego do komputera oprogramowanie obsługuje następujące
funkcje:




Obsługa wyłącznie skanerów z serii T. Brak obsługi skanerów z serii SmartLF.
Obsługa wszystkich drukarek Canon. Brak obsługi drukarek Océ.
Aby aktywować system, musi być obecna drukarka.

Funkcje opcjonalne:

Po podłączeniu do komputera klucza sprzętowego oprogramowanie obsługuje następujące funkcje:





Obsługa wyłącznie skanera SmartLF.
Brak obsługi skanerów z serii T.
Obsługa drukarek Océ ColorWave i PlotWave (w tym folderów) oraz wszystkich drukarek
Canon.
Aby aktywować system, nie musi być obecna drukarka.

(Uwaga: klucz sprzętowy USB wymaga zainstalowania na komputerze sterownika HASP. Jest on
zawarty w pliku instalacyjnym skanera SmartLF umieszczonym w pamięci USB.
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Nawigacja
Ekran główny – tryb karuzeli
Karuzela funkcji

Opcje drukarki

Opcje funkcji

Panel z prawej strony

Pasek stanu

Ekran główny – tryb standardowy
Funkcja

Ustawienia

Opcje funkcji
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Ekran główny dostępny jest w postaci obracającej się karuzeli lub w układzie standardowym. Tryb
ekranu głównego można wybrać w menu Ustawienia>Ustawienia programu.
W przypadku karuzeli aktywna jest funkcja znajdująca się z przodu. Aby obrócić karuzelą, wystarczy
nacisnąć lub przesunąć dowolną ikonę funkcji. W przypadku trybu standardowego aktywna jest
funkcja posiadająca cień. Opcje aktywnej funkcji wyświetlone są poniżej.
Panel z prawej strony ekranu umożliwia wybór trybu danej funkcji: np. Podgląd wł./wył., Tryb
wsadowy wł./wył., Zestawy wł./wył.
W prawym górnym rogu ekranu głównego znajduje się przycisk Przywróć, który umożliwia
przywrócenie domyślnych ustawień programu.
W prawym górnym rogu ekranu głównego znajduje się również czerwony przycisk „X”, który
umożliwia zamknięcie samego oprogramowania lub zamknięcie oprogramowania i komputera, w
zależności od wybranych ustawień.
Na dole ekranu wyświetlany jest po lewej status skanera, a po prawej status drukarki. Pozwala to
uzyskać więcej informacji na temat danego urządzenia. Opcje drukarki wybiera się poprzez
naciśnięcie ikony drukarki na górze ekranu głównego.
Niektóre funkcje składają się z kilku ekranów. Liczbę dostępnych stron wskazują wtedy okręgi w
dolnej części ekranu. Wybrana strona oznaczona jest wypełnionym okręgiem. Przełączanie się
między stronami odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego okręgu.

Podczas nawigacji po menu w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się przycisk Powrót oraz w
niektórych przypadkach przycisk Wstecz. W przypadku niektórych ekranów do powrotu na
poprzednią stronę służy przycisk OK.
Powrót – umożliwia powrót do ekranu głównego
Wstecz – umożliwia powrót na poprzednią stronę
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Czas bezczynności
Po 2 minutach bezczynności oprogramowanie powróci do ekranu głównego i do ustawień programu
(domyślnych ustawień po uruchomieniu). Jeśli włączona jest funkcja Konta użytkowników, nastąpi
również wylogowanie użytkownika i wyświetli się ekran logowania.
Czas bezczynności można zdefiniować w menu Ustawienia>Ustawienia programu.
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Konfiguracja
Język, jednostki i ekran główny
Wybrać na ekranie głównym funkcję Ustawienia. Nacisnąć ikonę Ustawienia, aby otworzyć menu
ustawień.
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Wybrać Ustawienia programu i przejść do strony 2.

Wybrać jednostki oprogramowania. (Domyślnie – mm.)
Wybrać ekran główny (domyślnie – karuzela).
Wybrać język oprogramowania. (Domyślnie – angielski.)
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Domyślny folder skanowania
Bieżący użytkownik systemu Windows musi mieć dostęp do folderu skanowania. Jeśli użytkownik nie
ma dostępu do folderu, domyślnym folderem dla tego użytkownika systemu Windows będzie lokalny
folder Obrazy.
Wybrać na ekranie głównym funkcję Ustawienia. Nacisnąć ikonę Ustawienia, aby otworzyć menu
ustawień.
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Wybierz ustawienia administratora.

Wybrać skanowanie do folderu (funkcja domyślna).
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Konfiguracja skanera
Jeśli skaner jest włączony i podłączony do komputera, oprogramowanie wykryje skaner
automatycznie i wyświetli jego status w lewym dolnym rogu ekranu.

Informacje o skanerze i opcje
Status skanera wyświetlany jest w lewym dolnym rogu ekranu głównego. Opcje skanera znajdują się
w menu Ustawienia. Umożliwia to również dostęp do zadań związanych z konserwacją skanera:
takich jak Kalibracja czy Automatyczne złączanie.
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Można również wybrać, czy zeskanowane dokumenty mają być wysuwane z przodu czy z tyłu
skanera (tryb wsadowy będzie automatycznie korzystał z funkcji Wysuwanie z tyłu).
Szybkość skanowania można regulować w następujący sposób: 100% = pełna szybkość, 50% = ½
szybkości, 33% = ⅓ szybkości, 25% = ¼ szybkości. Mniejsza prędkość zalecana jest podczas
skanowania delikatnych dokumentów oraz pomaga zapobiegać skanowaniu przerywanemu.
Czas uśpienia określa, po jakim czasie bezczynności skaner przejdzie w tryb oszczędzania energii.
Domyślnie jest to 15 minut. Maksymalna możliwa wartość to 60 minut.

Konfiguracja drukarki
Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie wyświetla w prawym dolnym rogu napis „Nie
znaleziono drukarki” oraz przycisk Konfiguracja drukarki.
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Naciśnięcie przycisku Konfiguracja drukarki spowoduje wyświetlenie listy zainstalowanych
sterowników drukarek.

Należy wybrać drukarkę z listy zainstalowanych sterowników dla systemu Windows oraz nacisnąć
OK.
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Oprogramowanie wyszuka i spróbuje połączyć się z drukarką. Musi być zatem włączona.

Po ustanowieniu połączenia wyświetli się nazwa drukarki.
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W przypadku użycia drukarki Océ z folderem wyświetli się również nazwa folderu.
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Informacje o drukarce i ustawienia (w tym zginanie)
Status skonfigurowanej drukarki wyświetlany jest w prawym dolnym rogu ekranu. Naciśnięcie
przycisku Ustawienia drukarki spowoduje wyświetlenie modelu drukarki, wykorzystywanego portu
oraz rodzaju nośnika.
Niektóre modele drukarek wyświetlają dodatkowe ustawienia, np. poziom tuszu lub kasety
eksploatacyjnej. W przypadku wystąpienia ostrzeżeń dotyczących drukarki (np. niskiego poziomu
tuszu) na przycisku Ustawienia drukarki pojawi się czerwony wykrzyknik.

Podczas instalacji oprogramowanie SmartWorks MFP kopiuje do swoich ustawień listę nośników
zainstalowanych w drukarce, tak aby wyświetlić je na ekranie Konfiguracja drukarki. W przypadku
dodania poprzez interfejs drukarki nowego lub niestandardowego nośnika należy na ekranie
Konfiguracja drukarki nacisnąć przycisk Pobierz informacje o nośniku, aby zarejestrować nowy nośnik
w oprogramowaniu SmartWorks MFP.

Jeżeli drukarka obsługuje kilka rolek, użytkownik może wybrać inny typ nośnika lub rolki papieru.
Np.:




Rolka papieru
o Rolka 1 – papier zwykły 914 mm (36″), rolka 2 – papier zwykły 610 mm (24″)
o Użyć opcji Rolka papieru, aby wybrać papier 914 mm (36″) lub 610 mm (24″).
Typ nośnika
o Rolka 1 – papier zwykły 914 mm (36″), , rolka 2 – papier powlekany 914 mm (36″),
o Użyć opcji Typ nośnika, aby wybrać papier zwykły lub papier powlekany.
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Jeżeli drukarka obsługuje foldery, użytkownik może wybrać status zginania, szablon zginania
(zdefiniowany w drukarce) oraz położenie tabelki rysunkowej w dokumencie podawanym do
skanera.

Konserwacja drukarki
Opcja umożliwia użytkownikowi wyczyszczenie drukarki lub wykonanie wydruku próbnego.
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Wymagania funkcji – wyświetlany przycisk zielony. Tryb demonstracyjny. Klucz
sprzętowy USB.
Skanowanie – skaner musi być włączony, dokument umieszczony w skanerze, a drukarka musi być
podłączona.
Uwaga: w przypadku korzystania ze skanera SmartLF z kluczem sprzętowym USB nie jest wymagane
podłączenie drukarki. Patrz Funkcje klucza sprzętowego USB
Kopiowanie oraz Kopiowanie i archiwizacja – skaner musi być włączony, dokument umieszczony w
skanerze, a drukarka musi być podłączona.
Drukowanie – musi być wybrany plik, a drukarka musi być podłączona.
Edycja – musi być wybrany plik. Nie jest konieczne podłączenie skanera ani drukarki.

Tryb demonstracyjny – w przypadku braku podłączonej drukarki lub klucza sprzętowego
oprogramowanie działać będzie w trybie demonstracyjnym. Możliwy jest wtedy dostęp do
wszystkich stron, ale w przypadku funkcji Kopiowanie, Skanowanie, Drukowanie oraz Kopiowanie i
archiwizacja nie wyświetli się zielony przycisk. Możliwy będzie dostęp do funkcji Edycja w celu
zaprezentowania obsługi ekranu Podgląd.
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Obsługa
Ekran główny – tymczasowe zmiany ustawienia wstępnego

Zmiany jakiejkolwiek opcji, które powodują, że parametry różnią się od zapisanych w ustawieniu
wstępnym, są oznaczone symbolem „*” obok nazwy ustawienia.
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Szybkie kopiowanie, skanowanie lub kopiowanie i archiwizacja bez podglądu
1. Umieścić oryginał dokumentu w środkowej części skanera, stroną zadrukowaną do góry.
Wymiary dokumentu wyświetlą się w lewym dolnym rogu oprogramowania.
2. Wybrać na ekranie głównym w trybie karuzeli lub standardowym funkcję Kopiowanie,
Skanowanie lub Kopiowanie i archiwizacja.

3. Skanowanie do: komputera lub USB.
Opcją domyślną jest skanowanie do komputera. Po podłączeniu do komputera pamięci USB
przycisk automatycznie zmieni opcję na skanowanie do USB.
Przed wyjęciem pamięci USB należy dla bezpieczeństwa nacisnąć przycisk Odłącz USB.
Przycisk zmieni wtedy opcję na skanowanie do komputera.
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4. Wyłączyć opcje Zestawy, Tryb wsadowy oraz Podgląd, a następnie nacisnąć przycisk zielony.

5. Proces można anulować, naciskając przycisk czerwony.
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Szybkie kopiowanie, skanowanie lub kopiowanie i archiwizacja z podglądem
1. Umieścić oryginał dokumentu w środkowej części skanera, stroną zadrukowaną do góry.
Wymiary dokumentu wyświetlą się w lewym dolnym rogu oprogramowania.
2. Wybrać na ekranie głównym funkcję Kopiowanie, Skanowanie lub Kopiowanie i archiwizacja.
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3. Skanowanie do: komputera lub USB.
Opcją domyślną jest skanowanie do komputera. Po podłączeniu do komputera pamięci USB
przycisk automatycznie zmieni opcję na skanowanie do USB.
Przed wyjęciem pamięci USB należy dla bezpieczeństwa nacisnąć przycisk Odłącz USB.
Przycisk zmieni wtedy opcję na skanowanie do komputera.

4. Wyłączyć opcję Tryb wsadowy i włączyć opcję Podgląd. Nacisnąć przycisk zielony.

5. Proces można anulować, naciskając przycisk czerwony.

6. Wyświetli się podgląd obrazu. Można teraz wprowadzić stosowne zmiany (por. Podgląd).
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7. Aby zapisać lub wydrukować obraz ze zmianami, należy nacisnąć przycisk zielony.
Aby anulować drukowanie lub zapisać pierwotnie zeskanowany obraz bez uwzględnienia
zmian, należy nacisnąć przycisk Powrót.
Nacisnąć przycisk Przywróć, aby wycofać wszystkie zmiany i przywrócić obraz do
pierwotnego stanu.
Nacisnąć przycisk Usuń, aby usunąć zeskanowany plik i powrócić do ekranu głównego (tylko
w trybie skanowania).
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Szybka edycja lub drukowanie z podglądem
1. Wybrać na ekranie głównym funkcję Edycja lub Drukowanie.
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2. Nacisnąć przycisk Wybierz plik, aby wybrać plik TIFF lub JPEG do edycji lub wydrukowania.

3. Nacisnąć przycisk zielony.

4. Wyświetli się podgląd obrazu. Można teraz wprowadzić stosowne zmiany. (Por. Podgląd).

5. Aby zapisać lub wydrukować obraz ze zmianami, należy nacisnąć przycisk zielony. Aby
anulować, należy nacisnąć przycisk Powrót. Aby wycofać wszystkie zmainy, należy nacisnąć
przycisk Przywróć.

Version 3.50

43

Global Scanning UK Ltd © 2019

Podgląd
Ekran podglądu dostępny jest w przypadku wszystkich funkcji (oprócz funkcji Ustawienia i Pomoc).
Umożliwia obróbkę obrazu. Funkcje obróbki są podzielone na Proste (do podstawowej obróbki) oraz
Zaawansowane (dla bardziej doświadczonych operatorów).
Proste: ustawienia pliku/wydruku, przycinanie, obracanie, jasność i kontrast, odbicie lustrzane
Zaawansowane: korekta przekosu, opcje renderowania, tryb punktów czerni i bieli, punkt czerni,
punkt bieli, wyostrzanie, zmiana kolorów, negatyw.
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Powrót: pozwala anulować drukowanie lub zapisać pierwotnie zeskanowany obraz
bez uwzględnienia zmian.



Przywróć: pozwala wycofać wszystkie zmiany i przywrócić obraz do pierwotnego
stanu.



Usuń: pozwala usunąć zeskanowany plik i powrócić do ekranu głównego (tylko w
trybie skanowania).



Zoom: przybliżanie i oddalanie. Przybliżać i oddalać można również przy
pomocy gestu uszczypnięcia. Powiększony obraz można przesuwać jednym palcem.
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Podgląd – obróbka prosta
Ustawienia pliku (skanowanie/edycja)
Funkcja umożliwia zmianę nazwy i typu zapisywanego pliku.

Ustawienia wydruku (kopiowanie/drukowanie)
Funkcja umożliwia zmianę liczby kopii przed rozpoczęciem drukowania.
Jeżeli drukarka obsługuje kilka rolek, użytkownik może wybrać inny nośnik.
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Zginanie (jeśli dostępne dla funkcji Kopiowanie/Drukowanie)
Jeżeli drukarka obsługuje foldery, można ponownie wybrać opcje zginania.

Przycinanie
Ustawić obszar przycięcia zgodnie z preferencjami. Obszar przycięcia można powiększyć poza
skanowany obraz, tak aby dodać do niego margines.

Po wybraniu obszaru nacisnąć ponownie przycisk Przycinanie, aby zastosować zmiany.

Można nacisnąć przycisk Przycinanie ponownie i wprowadzić dalsze zmiany. Należy jednak
pamiętać o ich zatwierdzeniu ponownym naciśnięciem przycisku Przycinanie. (Uwaga: proces
przycinania rozpocznie się dopiero po naciśnięciu zielonego przycisku.)
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Obracanie
Nacisnąć przycisk obracania, aby obrócić obraz o 90, 180, 270 lub 0 stopni.

Odbicie lustrzane
Funkcja umożliwia przerzucenie wszystkich pikseli w poziomie.
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Jasność, kontrast, gamma
Ustawienie jasności pozwala rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz.
Ustawienie kontrastu pozwala zmienić różnicę w kolorze i jasności między różnymi partiami
obrazu.
Ustawienie parametru gamma pozwala zwiększyć różnicę między kolorami ciemnymi a
jasnymi. Służy do uwydatniania jednocześnie kolorów jasnych, jak i ciemnych.

Regulacja za pomocą suwaka: nacisnąć kropkę na suwaku i przeciągnąć w lewo lub w prawo.
Ewentualnie nacisnąć suwak z lewej lub prawej strony kropki, aby zmienić wartość
stopniowo.

Podgląd – obróbka zaawansowana
Korekta przekosu
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Oddalić obraz, tak aby widoczna była górna krawędź obrazu oraz umieszczony w lewym
górnym rogu romb.

Nacisnąć romb i przeciągnąć go do prawego końca linii wykorzystanej do korekty przekosu.

Version 3.50

50

Global Scanning UK Ltd © 2019

Nacisnąć lewy romb i przeciągnąć go do lewego końca linii wykorzystanej do korekty
przekosu (w tym przypadku jest to linia dachu furgonetki).

Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić korektę przekosu.
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Opcje renderowania.
• Funkcja określa sposób interpretowania barw przez skaner.
– Względny punkt bieli poprawia wygląd bieli, dzięki czemu fotografie wyglądają
bardziej naturalnie.

–

Bezwzględny punkt bieli dokonuje mniejszej liczby zmian w skanowanych danych,
umożliwiając wierniejsze odwzorowanie kolorów.

Punkty czerni i bieli.
• Funkcja określa metodę używaną dla punktów czerni i bieli. Obie metody zbliżają kolory
znajdujące się poza tymi punktami do czerni lub bieli, inaczej jednak traktując kolory
znajdujące się wewnątrz tych wartości.
– Tryb standardowy dostosowuje pozostałe kolory, zapewniając płynne przejście.
Dzięki temu fotografie wyglądają bardziej naturalnie.

–
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Punkt czerni
• Punkt czerni zamienia bardzo ciemnie miejsca obrazu w czerń. Na przykład sprawiając, że
kontury i tekst są czarne, a nie szare. Przesunięcie suwaka w prawo (wzrost wartości)
powoduje zwiększenie obszaru zamienianego w czerń.

Regulacja za pomocą suwaka: nacisnąć kropkę na suwaku i przeciągnąć w lewo lub w prawo.
Ewentualnie nacisnąć suwak z lewej lub prawej strony kropki, aby zmienić wartość
stopniowo.
Punkt bieli
• Punkt bieli zamienia bardzo jasne miejsca obrazu w biel. Na przykład sprawiając, że papier
jest biały, a nie szary. Przesunięcie suwaka w lewo (spadek wartości) powoduje zwiększenie
obszaru zamienianego w biel.
• W trybie progowym należy ustawić również opcję Wartość. Określa ona szybkość zamiany
kolorów poza punktem bieli w biel.

Regulacja za pomocą suwaka: nacisnąć kropkę na suwaku i przeciągnąć w lewo lub w prawo.
Ewentualnie nacisnąć suwak z lewej lub prawej strony kropki, aby zmienić wartość
stopniowo.
Version 3.50
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Wyostrzanie
Funkcja umożliwia wyostrzenie linii i krawędzi.
Wartość: określa, o ile zwiększony zostanie kontrast między jasną a ciemną stroną
linii/krawędzi.

Promień: określa, ile pikseli po obu stronach linii/krawędzi zostanie poddanych
obróbce.

Próg: określa obecność linii/krawędzi. Jest to uwzględniania przed rozpoczęciem
wyostrzania różnica w jasności pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą pikselami.

Regulacja za pomocą suwaka: nacisnąć kropkę na suwaku i przeciągnąć w lewo lub w prawo.
Ewentualnie nacisnąć suwak z lewej lub prawej strony kropki, aby zmienić wartość
stopniowo.
Wyostrzanie podkreśla drobne szczegóły, co może być przydatne w przypadku konturów i
tekstu, ale niekoniecznie w przypadku zdjęć. Może również powodować efekt mory na
kolorowych powierzchniach wydruków z drukarek atramentowych lub sitodruków. W takich
przypadkach lepiej użyć ustawienia „Zdjęcie” lub „Grafika”, które cechuje brak lub mała ilość
wyostrzania. Efekt mory można również zredukować poprzez zmianę rozdzielczości
skanowania lub podawanie oryginału dokumentu pod innym kątem.
Efekt mory to niepożądane zjawisko interferencji powstające wskutek nakładania się
podobnych, ale lekko przesuniętych wzorów obrazu oryginalnego oraz skanowanego.
Przykłady na podstawie oryginału sitodruku.

Version 3.50

54

Global Scanning UK Ltd © 2019

300 dpi – z oraz bez wyostrzania

600 dpi – z oraz bez wyostrzania
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Zmiana kolorów
Funkcja umożliwia zmianę poziomu barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Regulacja za pomocą suwaka: nacisnąć kropkę na suwaku i przeciągnąć w lewo lub w prawo.
Ewentualnie nacisnąć suwak z lewej lub prawej strony kropki, aby zmienić wartość
stopniowo.

Negatyw
Funkcja umożliwia zmianę koloru na kolor przeciwny. Najczęściej wykorzystywana do
zamiany białych konturów na niebieskim lub czarnym tle w czarne lub niebieskie kontury na
białym tle.
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Proste przetwarzanie progowe (tryb czarno-biały)
Funkcja prostego przetwarzania progowego pozwala ustalić jedną wartość progową dla
całego obrazu, dlatego sprawdza się w przypadku czystego oryginału dokumentu.

Ustawienie określa wartość, która decyduje o tym, czy piksel będzie czarny czy biały. Im
wyższa wartość, tym więcej czarnych pikseli.
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Adaptacyjne przetwarzanie progowe (tryb czarno-biały)
Funkcja adaptacyjnego przetwarzania progowego zmienia wartość progową w zależności od
danych, dlatego sprawdza się nawet w przypadku zabrudzonego oryginału dokumentu.

Ustawienie określa wartość, która decyduje o tym, czy piksel będzie czarny czy biały. Im
wyższa wartość, tym więcej białych danych.
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Zapisz nowe ustawienie wstępne
Funkcja umożliwia zapisanie wszystkich bieżących ustawień i wartości obróbki obrazu do
nowego ustawienia wstępnego, a następnie nadanie mu nazwy.
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Tryb wsadowy bez podglądu
Tryb wsadowy (Kopiowanie, Skanowanie, Kopiowanie i archiwizacja): W przypadku pierwszego
dokumentu w serii należy użyć zielonego przycisku. Skanowanie kolejnych dokumentów będzie
odbywać się automatycznie po umieszczeniu dokumentów w skanerze.
Przetwarzanie serii można zatrzymać niebieskim przyciskiem. Naciśnięcie niebieskiego przycisku
spowoduje zapisanie/wydrukowanie ostatniego dokumentu.
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Tryb wsadowy z podglądem
Tryb wsadowy (Kopiowanie, Skanowanie, Kopiowanie i archiwizacja): W przypadku pierwszego
dokumentu w serii należy użyć zielonego przycisku. Skanowanie kolejnych dokumentów będzie
odbywać się automatycznie po umieszczeniu dokumentów w skanerze.
Każdy z dokumentów będzie wyświetlany na ekranie w celu umożliwienia obróbki. Zastosowanie
zmian oraz zapisanie/wydrukowanie dokumentu następuje po umieszczeniu w skanerze kolejnego
dokumentu.

Aby anulować bieżące drukowanie lub zapisać zeskanowany obraz bez uwzględnienia zmian, a
następnie powrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć przycisk Powrót.
Aby usunąć zeskanowany plik i powrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć przycisk Usuń (tylko w
trybie skanowania).
Naciśnięcie niebieskiego przycisku spowoduje zapisanie/wydrukowanie ostatniego dokumentu ze
zmianami oraz nastąpi powrót do ekranu głównego.
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Skanowanie do wielostronicowego pliku PDF z podglądem
W przypadku pierwszej strony wielostronicowego pliku PDF należy użyć zielonego przycisku.
Skanowanie kolejnych stron będzie odbywać się automatycznie po umieszczeniu ich w skanerze.
Każdy z dokumentów będzie wyświetlany na ekranie w celu umożliwienia obróbki. Zastosowanie
zmian oraz zapisanie strony następuje po umieszczeniu w skanerze kolejnego dokumentu.
Liczba skanowanych stron wyświetla się w lewym dolnym rogu.

Aby zapisać zeskanowany obraz bez uwzględnienia zmian na bieżącej stronie, a następnie powrócić
do ekranu głównego, należy nacisnąć przycisk Powrót.
Aby usunąć zeskanowany plik i powrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć przycisk Usuń.
Skanowanie do wielostronicowego pliku PDF można zatrzymać niebieskim przyciskiem. Wyświetlą się
następujące opcje:

Zeskanuj następną stronę: skanowanie kolejnej strony bez żadnych zmian.
Ponownie zeskanuj ostatnią stronę: podmiana ostatniej zeskanowanej strony (na przykład jeśli
została zeskanowana nieprawidłowo lub poza kolejnością).
Zakończ: zamknięcie wielostronicowego pliku PDF z zeskanowanymi stronami.
Anuluj zadanie: anulowanie całego zadania poprzez usunięcie wszystkich skanowanych stron.
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Kopiowanie połączonych zestawów
Funkcja ta jest używana do kopiowania połączonych zestawów rysunków. Każda kopia zestawu jest
drukowana w określonej kolejności.
Np.

Zestawy: wył.

wł 123…123…

Wybierz liczbę kopii zestawu do wydrukowania.
W przypadku pierwszej strony zestawu należy użyć zielonego przycisku. Skanowanie kolejnych stron
będzie odbywać się automatycznie po umieszczeniu ich w skanerze.
Każdy z dokumentów będzie wyświetlany na ekranie w celu umożliwienia obróbki. Zastosowanie
zmian oraz zapisanie strony następuje po umieszczeniu w skanerze kolejnego dokumentu.
Liczba skanowanych stron wyświetla się w lewym dolnym rogu.

Version 3.50

63

Global Scanning UK Ltd © 2019

Aby anulować drukowanie i powrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć przycisk Powrót.
Kopiowanie zestawów można zatrzymać niebieskim przyciskiem. Wyświetlą się następujące opcje:

Zeskanuj następną stronę: skanowanie kolejnej strony bez żadnych zmian.
Ponownie zeskanuj ostatnią stronę: podmiana ostatniej zeskanowanej strony (na przykład jeśli
została zeskanowana nieprawidłowo lub poza kolejnością).
Drukowanie: wyświetlą się następujące opcje:
Anuluj zadanie: anulowanie całego zadania poprzez usunięcie wszystkich skanowanych stron.
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Wybrać preferowaną kolejność drukowania zestawów i nacisnąć OK, aby wydrukować.
Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje zakończenie zadania bez drukowania.
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Kopiowanie – opcje

Opcje drukarki:

Jeśli drukarka wyposażona jest w dwa podajniki, można wybrać rodzaj papieru.
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Opcje kopiowania

Ustawienia wstępne: typ dokumentu oraz tryb koloru (kolorowy, skala szarości lub czarno-biały).

Jakość: robocza, standardowa, wysoka.

Liczba kopii: 1 do 100
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Skalowanie: (1) skalowanie dopasowujące do szerokości papieru drukarki, (2) 1% do 500% lub (3)
wybierz wejściowy lub wyjściowy format arkusza.

Opcje kopiowania – strona 1:

Version 3.50
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Format arkusza = rozmiar oryginału dokumentu. Liczbę wyświetlanych formatów arkuszy i formatów
arkuszy użytkownika określono w menu Ustawienia>Ustawienia programu.







Automatycznie – skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu.
Automatycznie do najbliższego standardu – skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu,
ale dostosuje szerokość skanowania do najbliższego standardu ISO, ANSI lub ARCH.
Ponieważ skanowanie będzie miało stałe wymiary, oryginał dokumentu można umieścić w
dowolnym miejscu skanera, o ile przykryty będzie centralny czujnik papieru.
Pełna szerokość – szerokość zostaje ustawiona na 25″ w przypadku skanera T25 lub 36″ w
przypadku skanera T36. Długość wykrywa skaner.
Stały format arkusza w standardzie ISO, ANSI lub ARCH. Oryginał dokumentu musi być
umieszczony pośrodku skanera.
Formaty arkuszy użytkownika

ISO

Wymiary

ANSI

Wymiary

ARCH

Wymiary

A0

841 mm ×
1189 mm

E

34 cale × 44 cale

ARCH E

36 cali × 48 cali

A1

841 mm × 594mm

D

34 cale × 22 cale

ARCH D

36 cali × 24 cale

A2

594 mm × 420 mm

C

22 cale × 17 cali

ARCH C

24 cale × 18 cali

A3

297 mm × 420 mm

B

17 cali × 11 cali

ARCH B

18 cali × 12 cali

A4

297 mm × 210 mm

A

11 cali × 8,5 cala

ARCH A

12 cali × 9 cali
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Opcje kopiowania – strona 2:

Wysoka szczegółowość: poprawia kolorowe krawędzie cienkich linii i tekstu skanowanego
dokumentu.
Wł.

Wył.

Automatyczne przycinanie: usuwa obszar o szerokości 3 mm ze wszystkich boków zeskanowanego
obrazu. Zmiany nie są widoczne na podglądzie, jednak marginesy są podczas drukowania usuwane.

Automatyczne obracanie wydruku: obraca obraz, jeśli mieści się on na rozmiarze rolki w drukarce.
–

–
–
–

Version 3.50

Funkcja Automatyczne obracanie analizuje dostępność rolek:
•
W przypadku wyboru numeru rolki – tylko zaznaczona rolka.
•
W przypadku wyboru typu nośnika – wszystkie dostępne rolki tego nośnika.
W przypadku skanowania w układzie pionowym nastąpi w miarę możliwości
obrócenie do układu poziomego (preferowany jest układ poziomy).
W przypadku skanowania w układzie poziomym nie nastąpią żadne zmiany.
W przypadku ustawienia skalowania na Drukowanie do szerokości rolki nastąpi
zignorowanie funkcji Automatyczne obracanie.
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Opcje renderowania: Funkcja określa sposób interpretowania barw przez skaner.
–

Względny punkt bieli poprawia wygląd bieli, dzięki czemu fotografie wyglądają
bardziej naturalnie.

–

Bezwzględny punkt bieli dokonuje mniejszej liczby zmian w skanowanych danych,
umożliwiając wierniejsze odwzorowanie kolorów.

Automatyczne punkty czerni i bieli: Jeśli opcja Podgląd jest włączona, wartości czerni i bieli zostaną
ustawione automatycznie po przeanalizowaniu całego obrazu. Wartości te można zmienić ręcznie w
oknie Podgląd. Jeśli opcja Podgląd nie jest włączona, funkcja Automatyczne punkty czerni i bieli nie
ma zastosowania.
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Skanowanie – opcje

Opcje skanowania

Ustawienia wstępne: typ dokumentu oraz tryb koloru (kolorowy, skala szarości lub czarno-biały).
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Jakość: robocza, standardowa, wysoka.

Skanowanie do: komputera – naciśnięcie przycisku umożliwi wybór preferowanego folderu
skanowania.

Opcją domyślną jest skanowanie do komputera. Po podłączeniu do komputera pamięci USB przycisk
automatycznie zmieni opcję na skanowanie do USB.
Przed wyjęciem pamięci USB należy dla bezpieczeństwa nacisnąć przycisk Odłącz USB. Przycisk
zmieni wtedy opcję na skanowanie do komputera.

Typ pliku: PDF, wielostronicowy PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF

Version 3.50
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Opcje skanowania – strona 1:

Format arkusza = rozmiar oryginału dokumentu. Liczbę wyświetlanych formatów arkuszy i formatów
arkuszy użytkownika określono w menu Ustawienia>Ustawienia programu.







Automatycznie – skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu.
Automatycznie do najbliższego standardu – skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu,
ale dostosuje szerokość skanowania do najbliższego standardu ISO, ANSI lub ARCH.
Ponieważ skanowanie będzie miało stałe wymiary, oryginał dokumentu można umieścić w
dowolnym miejscu skanera, o ile przykryty będzie centralny czujnik papieru.
Pełna szerokość – szerokość zostaje ustawiona na 25″ w przypadku skanera T25 lub 36″ w
przypadku skanera T36. Długość wykrywa skaner.
Stały format arkusza w standardzie ISO, ANSI lub ARCH. Oryginał dokumentu musi być
umieszczony pośrodku skanera.
Formaty arkuszy użytkownika
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ISO

Wymiary

ANSI

Wymiary

ARCH

Wymiary

A0

841 mm ×
1189 mm

E

34 cale × 44 cale

ARCH E

36 cali × 48 cali

A1

841 mm × 594mm

D

34 cale × 22 cale

ARCH D

36 cali × 24 cale

A2

594 mm ×
420 mm

C

22 cale × 17 cali

ARCH C

24 cale × 18 cali

A3

297 mm ×
420 mm

B

17 cali × 11 cali

ARCH B

18 cali × 12 cali

A4

297 mm ×
210 mm

A

11 cali × 8,5 cala

ARCH A

12 cali × 9 cali

Skanowanie do folderu: pozwala wybrać preferowany folder zapisu skanowanych plików.
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Skanowanie do chmury: zeskanowany plik przesłany zostanie do oprogramowania Direct Print and
Share, umożliwiając zapisanie go w wybranej chmurze. Należy zainstalować na tym samym
komputerze oprogramowanie Direct Print and Share oraz SmartWorks MFP.

Skanowanie do skrzynki mailowej: Po ukończeniu skanowania należy wpisać adres e-mail odbiorcy.
W razie potrzeby zmienić temat i treść wiadomości. Adres e-mail odbiorcy można zachować do
późniejszego wykorzystania. Jest on widoczny tylko dla aktywnego użytkownika.
Aby móc aktywować funkcję skanowania do skrzynki mailowej, należy najpierw w menu
Ustawienia>Ustawienia administratora skonfigurować serwer SMTP poczty.

Jeśli funkcja Konta użytkowników jest włączona, a administrator zezwolił użytkownikom na zmianę
danych logowania do poczty, można w razie potrzeby zmienić adres e-mail w polu „Od” oraz hasło.
Dane te można zachować do późniejszego wykorzystania. Są one widoczne tylko dla aktywnego
użytkownika. Można je również przywrócić do domyślnych ustawień administratora.
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Opcje skanowania – strona 2:

Prefiks nazwy pliku: każdy skanowany plik rozpoczynać będzie ta nazwa. Wpisać nową nazwę i
nacisnąć Zastosuj.

Data w nazwie pliku: dodaje datę i czas do nazwy skanowanego pliku.
Wył.:
Wł.:
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Wysoka szczegółowość: poprawia kolorowe krawędzie cienkich linii i tekstu skanowanego
dokumentu.
Wł.

Wył.

Opcje renderowania: Funkcja określa sposób interpretowania barw przez skaner.

Version 3.50

–

Względny punkt bieli poprawia wygląd bieli, dzięki czemu fotografie wyglądają
bardziej naturalnie.

–

Bezwzględny punkt bieli dokonuje mniejszej liczby zmian w skanowanych danych,
umożliwiając wierniejsze odwzorowanie kolorów.
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Automatyczne punkty czerni i bieli: Jeśli opcja Podgląd jest włączona, wartości czerni i bieli zostaną
ustawione automatycznie po przeanalizowaniu całego obrazu. Wartości te można zmienić ręcznie w
oknie Podgląd. Jeśli opcja Podgląd nie jest włączona, funkcja Automatyczne punkty czerni i bieli nie
ma zastosowania.
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Kopiowanie i archiwizacja – opcje

Opcje drukarki:

Jeśli drukarka wyposażona jest w dwa podajniki, można wybrać rodzaj papieru.
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Opcje kopiowania i archiwizacji

Ustawienia wstępne: typ dokumentu oraz tryb koloru (kolorowy, skala szarości lub czarno-biały).

Jakość: robocza, standardowa, wysoka.

Skanowanie do: komputera – naciśnięcie przycisku umożliwi wybór preferowanego folderu
skanowania.

Version 3.50

81

Global Scanning UK Ltd © 2019

Opcją domyślną jest skanowanie do komputera. Po podłączeniu do komputera pamięci USB przycisk
automatycznie zmieni opcję na skanowanie do USB.
Przed wyjęciem pamięci USB należy dla bezpieczeństwa nacisnąć przycisk Odłącz USB. Przycisk
zmieni wtedy opcję na skanowanie do komputera.

Liczba kopii: 1 do 100

Opcje kopiowania i archiwizacji – strona 1:
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Format arkusza = rozmiar oryginału dokumentu. Liczbę wyświetlanych formatów arkuszy i formatów
arkuszy użytkownika określono w menu Ustawienia>Ustawienia programu.







Automatycznie – skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu.
Automatycznie do najbliższego standardu – skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu,
ale dostosuje szerokość skanowania do najbliższego standardu ISO, ANSI lub ARCH.
Ponieważ skanowanie będzie miało stałe wymiary, oryginał dokumentu można umieścić w
dowolnym miejscu skanera, o ile przykryty będzie centralny czujnik papieru.
Pełna szerokość – szerokość zostaje ustawiona na 25″ w przypadku skanera T25 lub 36″ w
przypadku skanera T36. Długość wykrywa skaner.
Stały format arkusza w standardzie ISO, ANSI lub ARCH. Oryginał dokumentu musi być
umieszczony pośrodku skanera.
Formaty arkuszy użytkownika

ISO

Wymiary

ANSI

Wymiary

ARCH

Wymiary

A0

841 mm ×
1189 mm

E

34 cale × 44 cale

ARCH E

36 cali × 48 cali

A1

841 mm × 594mm

D

34 cale × 22 cale

ARCH D

36 cali × 24 cale

A2

594 mm ×
420 mm

C

22 cale × 17 cali

ARCH C

24 cale × 18 cali

A3

297 mm ×
420 mm

B

17 cali × 11 cali

ARCH B

18 cali × 12 cali

A4

297 mm ×
210 mm

A

11 cali × 8,5 cala

ARCH A

12 cali × 9 cali
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Skalowanie: (1) skalowanie dopasowujące do szerokości papieru drukarki, (2) 1% do 500% lub (3)
wybierz wejściowy lub wyjściowy format arkusza.

Opcje kopiowania i archiwizacji – strona 2:

Prefiks nazwy pliku: każdy skanowany plik rozpoczynać będzie ta nazwa. Wpisać nową nazwę i
nacisnąć Zastosuj.

Version 3.50

84

Global Scanning UK Ltd © 2019

Typ pliku: PDF, wielostronicowy PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF

Data w nazwie pliku: dodaje datę i czas do nazwy skanowanego pliku.
Wył.
Wł.

Skanowanie do folderu: pozwala wybrać preferowany folder zapisu skanowanych plików.
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Opcje kopiowania i archiwizacji – strona 3:

Wysoka szczegółowość: poprawia kolorowe krawędzie cienkich linii i tekstu skanowanego
dokumentu.
Wł.

Wył.

Automatyczne przycinanie: usuwa obszar o szerokości 3 mm ze wszystkich boków zeskanowanego
obrazu. Zmiany nie są widoczne na podglądzie, jednak marginesy są podczas drukowania usuwane.

Automatyczne obracanie wydruku: obraca obraz, jeśli mieści się on na rozmiarze rolki w drukarce.
–

–
–
–
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Funkcja Automatyczne obracanie analizuje dostępność rolek:
•
W przypadku wyboru numeru rolki – tylko zaznaczona rolka.
•
W przypadku wyboru typu nośnika – wszystkie dostępne rolki tego nośnika.
W przypadku skanowania w układzie pionowym nastąpi w miarę możliwości
obrócenie do układu poziomego (preferowany jest układ poziomy).
W przypadku skanowania w układzie poziomym nie nastąpią żadne zmiany.
W przypadku ustawienia skalowania na Drukowanie do szerokości rolki nastąpi
zignorowanie funkcji Automatyczne obracanie.
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Opcje renderowania: Funkcja określa sposób interpretowania barw przez skaner.
–

Względny punkt bieli poprawia wygląd bieli, dzięki czemu fotografie wyglądają
bardziej naturalnie.

–

Bezwzględny punkt bieli dokonuje mniejszej liczby zmian w skanowanych danych,
umożliwiając wierniejsze odwzorowanie kolorów.

Automatyczne punkty czerni i bieli: Jeśli opcja Podgląd jest włączona, wartości czerni i bieli zostaną
ustawione automatycznie po przeanalizowaniu całego obrazu. Wartości te można zmienić ręcznie w
oknie Podgląd. Jeśli opcja Podgląd nie jest włączona, funkcja Automatyczne punkty czerni i bieli nie
ma zastosowania.
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Drukarka – opcje

Opcje drukarki:

Jeśli drukarka wyposażona jest w dwa podajniki, można wybrać rodzaj papieru.
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Opcje wydruku

Wybierz plik:
1. Nacisnąć przycisk Wybierz plik, aby wybrać plik TIFF lub JPEG do edycji lub wydrukowania.

Jakość: robocza, standardowa, wysoka.

Liczba kopii: 1 do 100
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Skalowanie: (1) skalowanie dopasowujące do szerokości papieru drukarki, (2) 1% do 500% lub (3)
wybierz wejściowy lub wyjściowy format arkusza.

Opcje wydruku – strona 1:

Automatyczne obracanie wydruku: obraca obraz, jeśli mieści się on na rozmiarze rolki w drukarce.
–

–
–
–
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Funkcja Automatyczne obracanie analizuje dostępność rolek:
•
W przypadku wyboru numeru rolki – tylko zaznaczona rolka.
•
W przypadku wyboru typu nośnika – wszystkie dostępne rolki tego nośnika.
W przypadku skanowania w układzie pionowym nastąpi w miarę możliwości
obrócenie do układu poziomego (preferowany jest układ poziomy).
W przypadku skanowania w układzie poziomym nie nastąpią żadne zmiany.
W przypadku ustawienia skalowania na Drukowanie do szerokości rolki nastąpi
zignorowanie funkcji Automatyczne obracanie.
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Pomoc

Wybrać na ekranie głównym funkcję Pomoc. Nacisnąć ikonę Pomoc, a wyświetli się instrukcja obsługi
(niniejszy dokument).
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Ustawienia

Wybrać na ekranie głównym funkcję Ustawienia. Nacisnąć ikonę Ustawienia, aby otworzyć menu
ustawień.
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Ustawienia drukarki – zmiana drukarki
Menu Ustawienia drukarki pozwala powiązać inną drukarkę z oprogramowaniem SmartWorks MFP.
Naciśnięcie przycisku Ustawienia drukarki spowoduje wyświetlenie listy zainstalowanych
sterowników drukarek.

Należy wybrać odpowiednią drukarkę z listy zainstalowanych sterowników dla systemu Windows
oraz nacisnąć OK.
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Oprogramowanie wyszuka i spróbuje połączyć się z drukarką. Musi być zatem włączona.

Po ustanowieniu połączenia wyświetli się model lub nazwa drukarki.
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Opcje skanera.
Można również wybrać, czy zeskanowane dokumenty mają być wysuwane z przodu czy z tyłu
skanera (tryb wsadowy będzie automatycznie korzystał z funkcji Wysuwanie z tyłu).
Szybkość skanowania można regulować w następujący sposób: 100% = pełna szybkość, 50% = ½
szybkości, 33% = ⅓ szybkości, 25% = ¼ szybkości. Mniejsza prędkość zalecana jest podczas
skanowania delikatnych dokumentów oraz pomaga zapobiegać skanowaniu przerywanemu.
Czas uśpienia określa, po jakim czasie bezczynności skaner przejdzie w tryb oszczędzania energii.
Domyślnie jest to 15 minut. Maksymalna możliwa wartość to 60 minut.

Kalibracja skanera
Przed rozpoczęciem kalibracji upewnić się, że skaner został wyczyszczony. Kalibracja zabrudzonego
skanera może spowodować nowe problemy.
Wyjąć prowadnice powrotne dokumentu.
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Nacisnąć przycisk Kalibracja.

Włożyć do skanera wzorzec do kalibracji stroną zadrukowaną do góry, najpierw czarny koniec.
Nacisnąć przycisk OK.

Wzorzec do kalibracji będzie przesuwany w jedną i w drugą stronę.
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Odczekać kilka minut, aż proces dobiegnie końca. Po ukończeniu oprogramowanie automatycznie
powróci do ekranu głównego.
Nacisnąć przycisk wycofywania na skanerze, aby wyjąć wzorzec. Umieścić wzorzec w opakowaniu i
przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak aby nie doszło do uszkodzenia lub zagięcia wzorca.
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Automatyczne złączanie
Przed rozpoczęciem automatycznego złączania upewnić się, że skaner został wyczyszczony.
Wyjąć prowadnice powrotne dokumentu.

Nacisnąć przycisk Automatyczne złączanie.

Włożyć do skanera wzorzec do kalibracji stroną zadrukowaną do góry, najpierw czarny koniec.
Nacisnąć przycisk OK.
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Wzorzec do kalibracji będzie przesuwany w jedną i w drugą stronę.

Odczekać kilka minut, aż proces dobiegnie końca. Po ukończeniu oprogramowanie automatycznie
powróci do ekranu głównego.
Nacisnąć przycisk wycofywania na skanerze, aby wyjąć wzorzec. Umieścić wzorzec w opakowaniu i
przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak aby nie doszło do uszkodzenia lub zagięcia wzorca.

Version 3.50

99

Global Scanning UK Ltd © 2019

Ustawienia programu
Strona 1

Funkcje wyświetlane na ekranie głównym
Można wybrać, jakie funkcje mają wyświetlać się na karuzeli ekranu głównego. Nie można
jednak usunąć funkcji Ustawienia. (Domyślnie wszystkie funkcje są włączone.)
Wyświetlane arkusze
W menu formatów arkuszy można dokonać wyboru wyświetlanych standardowych formatów
arkuszy. Zaleca się wybrać jedynie formaty, które będą wykorzystywane podczas eksploatacji.
Pozwoli to zachować przejrzystość interfejsu. (Domyślnie wszystkie formaty są włączone.)
Podgląd
Wł./Wył. Wybrać ustawienie domyślne w przypadku uruchomienia urządzenia lub upływu czasu
bezczynności. (Domyślnie opcja jest włączona.)
Wyłącz komputer po zamknięciu
Wył. = program zostanie zamknięty, ale komputer będzie dalej uruchomiony. (Domyślne)
Wł. = program zostanie zamknięty, a komputer się wyłączy.
Tryb wsadowy
Wł. = skaner rozpocznie skanowanie od razu po umieszczeniu dokumentu w skanerze. W
przypadku pierwszego dokumentu w serii należy użyć zielonego przycisku. Skanowanie kolejnych
dokumentów będzie odbywać się automatycznie, aż do zatrzymania serii niebieskim przyciskiem.
Wył. – aby uruchomić funkcję dla danego dokumentu, trzeba za każdym razem wcisnąć przycisk
zielony. (Domyślne)
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Strona 2

Personalizacja
Funkcja umożliwia wybór motywu kolorystycznego z listy. Przycisk Zastosuj zatwierdza zmiany.
Jeśli włączona jest funkcja Konta użytkowników, dla każdego użytkownika można ustawić inny
motyw. (Domyślnie – motyw 1)
Opcja Bitmapa tła pozwala na użycie obrazu JPEG jako pliku tła. Przycisk Zastosuj zatwierdza
zmiany. Obraz zostanie rozciągnięty tak, aby wypełniał ekran. Plik powinien więc mieć takie
same proporcje jak ekran (16:9).
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Czas bezczynności
Funkcja umożliwia ustawienie czasu, po jakim oprogramowanie powróci do ekranu głównego i do
ustawień programu. Jeśli włączona jest funkcja Konta użytkowników, nastąpi również
wylogowanie zalogowanego użytkownika. (Domyślnie – 2 minuty)

Jednostki
Wybrać jednostki oprogramowania. (Domyślnie – mm.)
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Język
Wybrać język oprogramowania. (Domyślnie – angielski.)

Ekran główny
Wybrać ekran główny (domyślnie – karuzela).
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Ustawienia wstępne – typ dokumentu
Dostępne są ustawienia dla następujących typów dokumentu:
Nazwa ustawienia
wstępnego

Typ dokumentu

Nazwa ustawienia
wstępnego

Zdjęcie kolorowe

Zdjęcie czarno-białe

Grafika kolorowa

Grafika czarno-biała

Kolorowy rysunek
konturowy

Czarno-biały rysunek
konturowy
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Nazwa ustawienia
wstępnego

Typ dokumentu

Czarno-biały: czysty

Czarno-biały: brudny

Czarno-biały: bardzo
brudny

Światłokopia

Uwaga: niektóre ustawienia nie są wyświetlane, chyba że zostaną włączone w menu
Ustawienia>Ustawienia wstępne:





Ustawienia „Grafika kolorowa” oraz „Kolorowy rysunek konturowy” zostały usprawnione w
stosunku do wersji 5.5. Informacja dla użytkowników korzystających wcześniej z poprzedniej
wersji: oryginalne ustawienia noszą teraz nazwę „Grafika kolorowa wer. 5.4” oraz „Kolorowy
rysunek konturowy wer. 5.4”, ale nie są domyślnie wyświetlane.
W ustawieniu wstępnym skanowania „RAW TIFF” typ pliku ustawiono na RAW TIFF, bez
zarządzania kolorami (wyłącznie do użytku fabrycznego).
Ustawienie wstępne skanowania/kopiowania „Bez filtrów” posiada zarządzanie kolorami, ale
nie nakładane są żadne filtry obrazu.
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Ustawienia wstępne – domyślne/wyświetlanie/kopiowanie/edycja

Możliwy jest wybór rodzaju ustawień wstępnych do utworzenia/edycji lub usunięcia.
Wszystkie niestandardowe ustawienia wstępne można współdzielić na różnych systemach poprzez
użycie opcji eksportowania i importowania
Np. ustawienia wstępne kopiowania.

Wyświetla się lista aktualnie dostępnych ustawień wstępnych.
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Domyślnie:
Zielona kropka w kolumnie „Domyślnie” oznacza, że ustawienie wstępne zostanie użyte
domyślnie po uruchomieniu lub upływie czasu bezczynności. Aby zmienić ustawienie
domyślne, należy zaznaczyć nowe ustawienie i nacisnąć odpowiadający mu biały okrąg.
Zielona kropka pojawi się wtedy obok nowego ustawienia wstępnego.
Wyświetlanie:
Liczbę ustawień wstępnych wyświetlanych na stronach funkcji można zmniejszyć, usuwając z
listy nieużywane ustawienia. Samo ustawienie nie jest usuwane i w razie potrzeby można je
później użyć. Aby wybrać wyświetlane ustawienia, należy zaznaczyć odpowiednie pozycje i
wybrać opcję wł./wył. w kolumnie „Wyświetlanie”. Należy pamiętać, że w przypadku
domyślnego ustawienia wstępnego opcja Wyświetlanie musi być włączona.
Użytkownika/Globalne:
Funkcja umożliwia zmianę widoczności ustawienia wstępnego dla poszczególnych
użytkowników (w przypadku włączenia funkcji Konta użytkowników).
Stałe = ustawienia fabryczne, których nie można usunąć. Można je ukryć, wybierając opcję
Wyświetlanie = Wył.
Globalne = ustawienia widoczne dla wszystkich użytkowników, jeśli Wyświetlanie = Wł.
Użytkownika = ustawienia widoczne wyłącznie dla tych użytkowników, którzy je utworzyli.
Ulubione:
Dowolne zaznaczone ustawienia wstępne wyświetlane będą na górze listy na stronach
funkcji, co ułatwi odnajdywanie najczęściej stosowanych ustawień.
Kopiowanie ustawień wstępnych (tworzenie nowego ustawienia):
Tworzenie nowego ustawienia można rozpocząć od skopiowania istniejącego ustawienia.
Skopiować ustawienie „Kolor”, „Skala szarości” lub „Czarno-biały” w zależności od trybu
koloru nowego ustawienia wstępnego.
Zaznaczyć ustawienie do skopiowania. Po naciśnięciu przycisku Kopiowanie pojawi się nowe
ustawienie o tej samej nazwie co oryginalne, z dodaną na końcu liczbą. Nazwę można
później dowolnie zmienić.
Na przykład „Kolorowy rysunek konturowy (1)” i „Moje NOWE ustawienie kolorowe”.
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Usuwanie ustawień wstępnych:
Zaznaczyć ustawienie do usunięcia. Po naciśnięciu przycisku Usuń ustawienie zostanie
usunięte.
o Nie można przywrócić usuniętego ustawienia.
o Nie można usuwać ustawień stałych.
Edycja ustawień wstępnych:
Zaznaczyć ustawienie do edycji. Nacisnąć przycisk Edycja.
o Nie można edytować ustawień stałych.
o Ustawienia możliwe do zmiany obejmują funkcje skanowania, kopiowania oraz
kopiowania i archiwizacji.
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Ustawienia wydruku

Funkcja umożliwia zmianę ustawienia liczby kopii, skalowania, automatycznego przycinania,
automatycznego obracania wydruku oraz przeznaczenia wydruku.
Ustawienia pliku
Funkcja umożliwia zmianę prefiksu nazwy pliku, folderu skanowania, skanowania do chmury,
skanowania do skrzynki mailowej, formatu arkusza, typu pliku oraz poziomu kompresji plików JPG i
PDF.
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Poziom kompresji plików JPG i PDF można ustawić osobno dla każdego trybu jakości. Im niższa
wartość, tym mniejszy rozmiar plików, ale też niższa jakość obrazu.

Ustawienia skanowania
Funkcja umożliwia zmianę rozdzielczości skanowania w poszczególnych trybach jakości. Maksymalna
rozdzielczość wynosi 1200 dpi. (Domyślnie: jakość robocza = 200 dpi, jakość standardowa =300 dpi,
jakość wysoka =600 dpi)
OSTRZEŻENIE: Bardzo wysoka rozdzielczość skanowania może generować pliki o bardzo dużym
rozmiarze. Skutkiem jest bardzo długi czas przetwarzania pliku i przesyłania do chmury oraz
potencjalne przekroczenie limitu rozmiaru pliku dla danego formatu lub systemu operacyjnego.
Funkcja umożliwia również ustawienie opcji renderowania dla skanowanych danych.
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Ustawienia filtra

Funkcja umożliwia zmianę preferowanych ustawień wyostrzania, punktów czerni i bieli, jasności i
kontrastu, poziomów barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej, wysokiej szczegółowości, punktów
czerni i bieli oraz automatycznych punktów czerni i bieli.

Ustawienia wstępne – tworzenie ustawienia wstępnego podczas pracy
W przypadku zmiany używanego ustawienia wstępnego można je zapisać jako nowe ustawienie
wstępne do użycia w przyszłości.
Z poziomu ekranu głównego:
Nacisnąć przycisk Ustawienie wstępne, a następnie wybrać opcję Zapisz nowe ustawienie
wstępne. Wprowadzić nazwę.
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Z poziomu strony podglądu:
Podczas podglądu obrazu wybrać opcję Zapisz nowe ustawienie wstępne. Wprowadzić
nazwę.
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Konta użytkowników
Jeśli funkcja Konta użytkowników nie jest włączona, oprogramowanie nie jest chronione hasłem, a
obsługa odbywa się na poziomie konta administratora. Oprogramowanie pozwala utworzyć do 20
kont użytkowników z przypisanymi różnymi uprawnieniami.
Administrator

Użytkownik
zaawansowany

Użytkownik

Personalizacja

T

T/N (ustawia
Administrator)

T/N (ustawia
Administrator)

Edycja ustawień wstępnych

T

T

N

Ustawienie toru
skanowania

T

T/N (ustawia
Administrator)

T/N (ustawia
Administrator)

Konfiguracja drukarki

T

T

N

Kontrola nad kontami
użytkowników

T

N

N

Ustawianie danych
logowania do poczty

T

T/N (ustawia
Administrator)

T/N (ustawia
Administrator)

Administrator
Konto administratora ma pełną kontrolę i może ustalać poziom uprawnień innych
użytkowników. Administrator może wyświetlać wszystkie ustawienia wstępne utworzone przez
użytkowników zaawansowanych i zmieniać je na ustawienia globalne, umożliwiając do nich
dostęp wszystkim użytkownikom. Administrator może wyświetlać całe menu Ustawienia.
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Użytkownicy zaawansowani
Użytkownicy zaawansowani mają dostęp do ograniczonego menu Ustawienia. Mogą oni tworzyć
i edytować własne ustawienia wstępne oraz ustawiać tor skanowanych dokumentów.

Ustawienia programu: Uprawnienia użytkowników zaawansowanych do zmiany funkcji i arkuszy
wyświetlanych na ekranie głównym, ustawień i personalizacji określa administrator. Jeśli opcje te
są oznaczone jako stałe, użytkownicy zaawansowani mogą zmieniać jedynie następujące
ustawienia:
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Użytkownicy
Użytkownicy mają najmniejsze uprawnienia do zmiany ustawień programu. Użytkownicy mają
dostęp do ograniczonego menu Ustawienia.

Ustawienia programu: Uprawnienia użytkowników zaawansowanych do zmiany funkcji i arkuszy
wyświetlanych na ekranie głównym, ustawień i personalizacji określa administrator. Jeśli opcje te
są oznaczone jako stałe, użytkownicy zaawansowani mogą zmieniać jedynie następujące
ustawienia:
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Jeśli chodzi o ustawienia wstępne, użytkownicy mogą jedynie zmienić prefiks nazwy pliku, typ
pliku, datę w nazwie pliku i tor skanowania. Ustawienia te mają zastosowanie wyłącznie dla
danego użytkownika. Jeśli użytkownik nie zdefiniuje osobistych ustawień, zostaną użyte te z
ustawienia wstępnego.
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Tworzenie kont użytkowników
Wybrać menu Ustawienia>Konta użytkowników, a następnie włączyć funkcję Konta
użytkowników.

Podczas pierwszego włączenia funkcji Konta użytkowników zostanie wyświetlona prośba o
utworzenie nazwy i hasła administratora. W systemie może istnieć tylko jedno konto
administratora.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować nazwę i hasło administratora, ponieważ dane te będą
wymagane w przypadku chęci edycji lub wyłączenia funkcji Konta użytkownika.
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Po utworzeniu konta administratora (kolor złoty) można dodać pozostałych użytkowników
(maks. 20) i określić, czy są to użytkownicy zaawansowani (kolor srebrny) czy zwykli (kolor
brązowy). Każdemu z użytkowników należy nadać unikatową nazwę i hasło.

Dane logowania
Na poniższym przykładzie przedstawiono 1 konto administratora, 2 użytkowników
zaawansowanych i 2 użytkowników. Wszystkie nazwy kont składają się z jednego znaku, a hasła z
jednej cyfry.
Włączony jest wymóg podawania nazwy użytkownika oraz hasła w celu obsługi
oprogramowania. Aby uprościć procedurę logowania, można włączyć logowanie za pomocą
samej nazwy użytkownika lub samego hasła.
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Podczas opuszczania strony wyświetlona zostanie prośba o zalogowanie. Wymagane będzie
podanie nazwy użytkownika i/lub hasła, w zależności od ustawień logowania.

Jeśli funkcja Konta użytkowników jest włączona, na ekranie głównym wyświetlać się będzie
nazwa zalogowanego użytkownika, a na dole ekranu umieszczony będzie przycisk Wyloguj. Po
zakończeniu sesji należy się wylogować. Po upływie czasu bezczynności (domyślnie = 2 minuty)
oprogramowanie wyloguje użytkownika i wyświetli ekran logowania.
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Ustawienia poziomu uprawnień
Administrator może konfigurować uprawnienia użytkowników zaawansowanych i zwykłych.
W menu Ustawienia>Ustawienia programu administrator może zdefiniować, czy użytkownicy
mogą zmieniać wyświetlane na ekranie głównym funkcje i arkusze, ustawienia oraz opcje
personalizacji.
Dla wszystkich użytkowników – po włączeniu opcji użytkownicy nie będą mogli zmieniać tych
ustawień.
Dla użytkowników zaawansowanych – po włączeniu opcji użytkownicy zaawansowani nie będą
mogli zmieniać tych ustawień.
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W menu Ustawienia>Ustawienia administratora>Poczta elektroniczna administrator może
zdefiniować, czy dane logowania do poczty mają być niezmiennie takie jak domyślne, czy mogą
być edytowane przez użytkowników.

Rejestr użytkowania
Możliwe jest wyświetlenie użytkowania systemu przez danego użytkownika na przestrzeni
tygodnia, miesiąca, roku lub dowolnego zakresu czasu.
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Ustawienia administratora

Poczta elektroniczna
Oprogramowanie SmartWorks MFP nie korzysta z lokalnego klienta poczty, lecz z usługi zdalnej.
Wpisać żądany adres serwera SMTP i numer portu (np. można poprosić administratora sieci
lokalnej o nowy adres e-mail oraz o umożliwienie oprogramowaniu SmartWorks MFP na
połączenie z serwerem SMTP). W przypadku błędnych ustawień poczty lub zablokowania przez
serwer poczty połączenia z oprogramowaniem SmartWorks wyświetli się komunikat o błędzie.
Uwaga: niektóre usługi poczty mogą wymagać zmiany ustawień w celu umożliwienia
oprogramowaniu SmartWorks połączenia z serwerem poczty. W menu „Mniej bezpieczne
aplikacje” usługi konieczne może być na przykład wyłączenie weryfikacji dwuetapowej.
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Wpisać adres e-mail i hasło. W przypadku odznaczenia opcji „Zachowaj hasło” przy każdym
użyciu funkcji skanowania do skrzynki mailowej będzie wyświetlana prośba o wpisanie hasła.
Maks. rozmiar załącznika: w miarę możliwości oprogramowanie może automatycznie zmniejszyć
rozmiar załącznika, tak aby nie przekraczał określonej wartości (domyślnie – 10 MB).
Funkcja ta obsługuje wyłącznie formaty TIFF, PDF i JPG.
Nie obsługuje ona formatów MPDF lub DWF (załączane są one bez zmniejszania rozmiaru pliku.
Jeśli rozmiar załącznika będzie zbyt duży, wyświetli się ostrzeżenie).
Rozmiar pliku na dysku nie ulega zmianie.
W przypadku funkcji skanowania do skrzynki mailowej najlepiej ustawić tryb sieci na buforowany
– patrz poniżej.

Program monitorujący drukarkę
Domyślnie oprogramowanie SmartWorks MFP systematycznie komunikuje się z drukarką i
odczytuje jej status. Jeżeli sieć uniemożliwia takie regularne działania, należy wyłączyć program
monitorujący drukarkę.
Program monitorujący drukarkę = Wył. Oprogramowanie sprawdza status drukarki wyłącznie
przy rozpoczęciu programu, naciśnięciu zielonego przycisku lub przycisku aktualizacji. Oznacza
to, że status drukarki na przednim ekranie nie jest aktualizowany na bieżąco.
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Tryb sieciowy
Oprogramowanie SmartWorks MFP zapisuje dane skanowania do zdefiniowanego folderu
skanowania. Jeżeli ten folder znajduje się w innym komputerze podłączonym do sieci, czas zapisu
danych skanowania zależy od wielkości pliku, prędkości i dostępnej przepustowości sieci.

Tryb sieciowy = Buforowany (domyślny)
Oprogramowanie sprawdza lokalizację folderu skanowania i jeśli znajduje się on na dysku
sieciowym, dane skanowania będą buforowane na komputerze oprogramowania SmartWorks
MFP. Po zakończeniu skanowania i edytowania podglądu oprogramowanie prześle pełny plik ze
skanem do komputera zdalnego za pośrednictwem sieci. W trakcie przesyłu danych będzie
wyświetlany komunikat „Proszę czekać”. Dzięki temu oprogramowanie nie jest zajęte
oczekiwaniem na dysk sieciowy w trakcie skanowania i edytowania podglądu. W przypadku
funkcji skanowania do skrzynki mailowej najlepiej ustawić tryb sieci na buforowany.

Tryb sieciowy = Bezpośredni
Oprogramowanie dokonuje zapisu bezpośrednio w wybranym folderze, nie sprawdzając jego
lokalizacji. Może to skrócić łączny czas, ale może także skutkować powolnym działaniem
oprogramowania w czasie oczekiwania na przesłanie danych podczas operacji.
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Skanowanie do folderu
Funkcja umożliwia zdefiniowanie domyślnego folderu skanowania.
Folder skanowania jest definiowany według poniższych priorytetów (najwyższy priorytet na górze)
(informacje te są dostępne na ekranie głównym).
1. Jeżeli włączona jest funkcja Konta użytkowników:
Użytkownik może wybrać własny folder skanowania.

Administrator lub użytkownik zaawansowany może tymczasowo wybrać inny folder w danym
ustawieniu wstępnym. Oznaczane jest to symbolem „*” po nazwie ustawienia wstępnego:
„Grafika kolorowa *”. Tymczasowe ustawienia zostają utracone w razie wyboru innej funkcji
lub upływu zadanego czasu programu.

2. Jeśli w ustawieniu wstępnym utworzonym przez administratora lub użytkownika
zaawansowanego zdefiniowano folder skanowania (tj. wybrano folder skanowania w menu
Ustawienie wstępne->Ustawienia>Ustawienia pliku).

3. Domyślny folder skanowania zdefiniowano w menu Ustawienia>Ustawienia programu.

4. Jeżeli wybrany folder skanowania nie jest dostępny podczas skanowania, oprogramowania
automatyczne użyje lokalnego folderu Obrazy bieżącego użytkownika.
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Uwagi dotyczące stosowania
Eliminowanie przycinania kopii


W przypadku skanowania oryginalnego dokumentu 594 mm w ustalonym formacie A1 obraz ma
szerokość 594 mm.



Drukarka posiada po bokach marginesy o szerokości 3 mm, w obrębie których nie może
drukować. Oznacza to, że na roli papieru o szerokości 594 mm zadrukowane może być tylko
588 mm. Dlatego też kopiowanie skanu oryginału o szerokości 594 mm na papier o możliwej do
zadrukowania szerokości 588 mm powoduje, że obraz zostaje przesunięty o 3 mm w bok, a po
drugiej stronie odcinany jest pasek o szerokości 6 mm (2 × 3 mm).



Włączenie funkcji automatycznego przycinania umożliwia prawidłowy wydruk obrazu poprzez
przycięcie po obu stronach skanu marginesów o szerokości 3 mm przed rozpoczęciem
drukowania.
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Rozmiar dokumentu i opcje zorientowania:
Dostępnych jest kilka funkcji umożliwiających zmianę rozmiaru i zorientowania skanowanego lub
kopiowanego dokumentu:


Automatyczny wybór podajnika drukarki (jeśli drukarka ma więcej niż jeden podajnik):
o Drukarka zawsze przełącza się na optymalny zwój papieru.



Format arkusza

o

o

o



Automatyczny rozmiar: Skaner wykrywa długość i szerokość dokumentu. Skaner
rozpoznaje szerokość poprzez detekcję dwóch brzegów dokumentu podczas podawania
papieru do skanera. Zawsze jednak jest ryzyko niedokładności, szczególnie w przypadku
zakrzywionego dokumentu. Jeśli pomiar jest większy niż faktyczny rozmiar dokumentu
(nawet o jeden piksel), dokument może nie wydrukować się na preferowanym zwoju
papieru. Możliwe jest jednak wydrukowanie na zwoju szerszym, jeśli takowy jest
dostępny.
Automatycznie do najbliższego standardu: Skaner wykrywa długość i szerokość
dokumentu, ale dostosuje szerokość skanowania do najbliższego standardu ISO, ANSI lub
ARCH. Ponieważ skanowanie będzie miało stałe wymiary, oryginał dokumentu można
umieścić w dowolnym miejscu skanera, o ile przykryty będzie centralny czujnik papieru.
Eliminuje to ryzyko przeszacowania pomiaru w przypadku użycia funkcji Automatyczny
rozmiar.
Pełna szerokość: Skaner wykrywa brzegi papieru podawanego do skanera, jednak jeśli
papier jest równie szeroki jak skaner lub jest przeźroczysty, występuje ryzyko
niewłaściwego wykrycia brzegów przez skaner. W takich przypadkach należy użyć tej
opcji i skanować w pełnej szerokości skanera (25 lub 36 cali), a następnie w razie
konieczności użyć funkcji Przycinanie w widoku podglądu.

Skalowanie

o

o
o

Version 3.50

Automatyczne skalowanie do rolki: Rozmiar skanowanego obrazu zostanie powiększony
lub zmniejszony, aby dopasować go do pełnej szerokości druku papieru załadowanego
do drukarki.
%: Obraz jest powiększany lub zmniejszany o określony procent
ISO / ANSI / ARCH: Po wybraniu rozmiaru wprowadzania i wyprowadzania
oprogramowanie SmartWorks MFP obliczy wymagany współczynnik skalowania.
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Automatyczne przycinanie

o
o


Usuwa obszar o szerokości 3 mm ze wszystkich boków zeskanowanego obrazu. Zmiany
nie są widoczne na podglądzie, jednak marginesy są podczas drukowania usuwane.
Por. Eliminowanie przycinania kopii

Automatyczne obracanie wydruku

o

Version 3.50

obraca obraz, jeśli mieści się on na formacie arkusza w drukarce.
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Rozwiązywanie problemów
Błędy działania
Nie działa skanowanie do USB


Upewnić się, że pamięć USB została sformatowana i ma wystarczającą ilość wolnego miejsca na
skanowane dokumenty. Tryb niższej jakości skanowania wymaga mniejszej ilości miejsca.

Dokument nie jest kopiowany


Drukarka musi być podłączona i gotowa do drukowania.

Podczas skanowania dokument zatrzymuje się i rusza ponownie


Skaner porusza się zbyt szybko w stosunku do ilości przetwarzanych danych. Takie zachowanie
można zaobserwować w przypadku szerokich dokumentów skanowanych w wysokiej jakości
oraz z włączoną funkcją wyostrzania. Niekoniecznie jest to problem, ale w razie potrzeby można
obniżyć szybkość skanowania w celu uzyskania płynniejszego procesu. Por. Informacje o
skanerze i ustawienia.

Funkcja Automatyczny rozmiar skanera podaje nieprawidłową wartość







Po umieszczeniu dokumentu w urządzeniu skaner dokonuje pomiaru szerokości dokumentu,
skanując jego mały fragment w poszukiwaniu lewej i prawej krawędzi.
Funkcja Automatyczny rozmiar zależy od dokumentu. W przypadku niektórych nośników skaner
nie zawsze jest w stanie wykryć krawędź dokumentu, a czasem może wykryć ją w sposób
nieprawidłowy, np. jeśli dokument zapełniony jest treścią aż do jego wiodącej krawędzi.
Do nieprawidłowego wykrycia krawędzi może dojść również, gdy szyba skanera lub system
podtrzymywania dokumentu jest zanieczyszczony lub nieskalibrowany. Jeżeli problem nie ustąpi,
należy wyczyścić skaner i przeprowadzić kalibrację. Nigdy nie powinno się kalibrować
zanieczyszczonego skanera. Patrz Opcje skanera.
Jeśli po umieszczeniu dokumentu jedna lub obie jego krawędzie będą wykraczać poza granice
czujników skanowania, system nie będzie w stanie wykryć krawędzi dokumentu. W takich
przypadkach należy użyć opcji Format arkusza = Pełna szerokość. Spowoduje to wykonanie skanu
w pełnej szerokości skanera oraz automatyczne wykrycie długości dokumentu. Patrz Kopiowanie
– opcje.

Oprogramowanie SmartWorks MFP nie może połączyć się ze skanerem.


Upewnić się, że oprogramowanie Scanner Utilities nie jest uruchomione. Ze skanerem może się
jednocześnie komunikować wyłącznie jeden program. Przed uruchomieniem oprogramowania
SmartWorks należy zamknąć program Scanner Utilities lub odwrotnie.

Version 3.50
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Błędy sieciowe
Problem w komunikacji SmartWorks MFP z drukarką


Domyślnie oprogramowanie SmartWorks MFP systematycznie komunikuje się z drukarką i
odczytuje jej status. Jeżeli sieć uniemożliwia takie regularne działania, należy wyłączyć program
monitorujący drukarkę. Por. Ustawienia programu.
o Program monitorujący drukarkę = Wył. Oprogramowanie sprawdza status drukarki
wyłącznie przy rozpoczęciu programu, naciśnięciu zielonego przycisku lub przycisku
aktualizacji. Oznacza to, że status drukarki na przednim ekranie nie jest aktualizowany na
bieżąco.

SmartWorks MFP reaguje powoli




Oprogramowanie SmartWorks MFP zapisuje dane skanowania do zdefiniowanego folderu
skanowania. Jeżeli folder znajduje się w innym komputerze podłączonym do sieci, czas zapisu
danych skanowania zależy od wielkości pliku, prędkości i dostępnej przepustowości sieci.
o Ustaw tryb sieci na buforowany. Umożliwia to rozdzielenie operacji skanowania i edycji
podglądu od przesyłu danych w sieci. Por. Ustawienia programu.
Zapisywanie skanowanych plików może trochę trwać. Mniejsze pliki zapisują się szybciej.
Wielkość zeskanowanego pliku może zmniejszyć na kilka sposobów (rozmiary pliku są
przybliżone):
o Zmiana trybu jakości (dpi).
(np. kolorowy plik A1 w formacie TIFF = 800 MB przy 600dpi, 400 MB przy 200dpi lub
100 MB przy 200dpi)
o Wybór formatu JPG lub PDF zamiast TIFF.
(np. kolorowy plik A0 = 800 MB przy 600dpi TIFF, lub 12 MB przy 600dpi JPG/PDF.
o Zwiększenie kompresji pliku w formacie JPG lub PDF.
(np. kolorowy plik A0 JPG 600dpi = 12 MB przy kompresji 50% lub 8 MB przy kompresji
20%).

Version 3.50
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Dane techniczne
Oprogramowanie
System operacyjny do oprogramowania

Minimalne parametry komputera typu all-in-one
(dostępność uzależniona od regionu)

Monitor dotykowy (w zależności od regionu)
Wymaga komputera lokalnego

SmartWorks MFP 5
Windows 8/10 (wersja 64-bitowa)
Komputer AIO 15,6″, Windows 10 Enterprise
LTSB
Procesor: Intel Celeron G3900TE 2,3 GHz
Pamięć RAM: 4 GB DDR4
Dysk twardy: SATA 500 GB
Ekran: 15,6″, dotykowy z funkcją Multitouch,
1366 × 768
3 porty USB 3.0 i 1 port USB 2.0, 1 złącze
Ethernet (z tyłu)
Przycisk zasilania i 1 port USB 3.0 (z przodu)
Rozdzielczość: 1366 × 768
Ekran pojemnościowy z funkcją Multitouch
Wejście VGA, HDMI

Maks. długość skanowania

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

(3) Maksymalna długość skanowania zależy od typu pliku i rozdzielczości skanowania.
Maksymalna długość skanowania (cale)
DPI

100 200 300 400 600 800 1000* 1200*

JPEG 315 315 200 162

96

60

36

24

TIFF

96

60

36

24

600 600 395 200

Maksymalna długość skanowania (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

* W przypadku stałego rozmiaru A0, ANSI E/E+ lub ARCH E/E1 oraz DPI większego niż 800 dpi
parametr DPI zostanie automatycznie ustawiony na 800 dpi.
Maksymalna długość skanowania zależy od rozdzielczości i jest taka sama jak w przypadku pliku
TIFF.
Maksymalna długość kopiowania i archiwizacji zależy od rozdzielczości i jest taka sama jak w
przypadku stosowanego typu pliku.

Uwaga: Dane techniczne są prawidłowe w momencie tworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
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Glosariusz
AIO
ANSI

Komputer typu all-in-one (wszystko w jednym). Jednostka centralna umieszczona jest w
monitorze.
Amerykański Instytut Normalizacyjny (America National Standards Institute). Jeden ze
znormalizowanych formatów papieru.

ARCH

Architektoniczny format papieru. Jeden ze znormalizowanych formatów papieru.

Automatyczne
złączanie

Reguluje elektroniczne ustawianie każdego segmentu czujnika skanowania zarówno od przodu
do tyłu, jak i od lewej do prawej, aby uniknąć „błędów złączania” na każdej części wspólnej.

Punkt czerni

Zwiększenie punktu czerni przyciemnia zacieniowane obszary obrazu. Zwiększa intensywność
czerni.

Kalibracja

Reguluje czułość optyczną każdego piksela w czujniku, aby zapewnić prawidłowe poziomy
czerni i bieli.

DHCP

Protokół Dynamic Host Configuration Protocol umożliwia automatyczne przypisanie adresu IP
do urządzenia sieciowego.

DPI

Ang. dots per inch. Liczba punktów skanowanego/drukowanego obrazu na cal bieżący.

DWF
Adres IP
ISO
JPEG

Design Web Format to bezpieczny format pliku opracowany przez Autodesk i umożliwiający
publikowanie i udostępnianie danych projektowych.
Adres protokołu internetowego. Do każdego urządzenia sieciowego przypisany jest numer
umożliwiający jego identyfikację.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization)
Jeden ze znormalizowanych formatów papieru.
Ang. Joint Photographic Experts Group. Popularny format pliku obrazów cyfrowych
wykorzystujący algorytm kompresji stratnej (część danych na obrazie jest usuwana w celu
zmniejszenia rozmiaru pliku).

Podświetlenie LED

Dioda elektroluminescencyjna. Trwałe, wydajne, jasne źródło światła

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Ekran interfejsu użytkownika.

MFP

Drukarka/produkt/urządzenie wielofunkcyjne.

Wielostronicowy PDF
PDF
PDF/A
Opcje renderowania
Statyczny adres IP
Maska podsieci
TIFF

Umożliwia zapisanie kilku skanowanych obrazów na osobnych stronach pojedynczego pliku
PDF.
Zdefiniowany przez ISO przenośny format dokumentów (Portable Document Format),
niezależny od sprzętu oraz od oprogramowania. Obrazy skanowane są zazwyczaj tworzone w
formacie JPEG.
PDF do celów archiwizacji. Format ISO wykorzystywany do archiwizacji i długotrwałego
przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej.
Metoda mapowania barw z jednej przestrzeni (skaner) do drugiej (drukarka).
Stały adres IP (protokołu internetowego) przyporządkowany do urządzenia, który nie może być
zmieniony przez protokół DHCP.
Dzieli adres IP na adres sieciowy i adres hosta. Bez maski podsieci adres IP nie ma żadnego
znaczenia.
Ang. Tagged Image File Format. Skanowany obraz zapisywany jest w bezstratnym,
nieskompresowanym formacie plików. Plik wynikowy ma większy rozmiar, ale nie dochodzi do
utraty danych.

USB

Ang. Universal Serial Bus. Pamięć USB podłączana do urządzeń poprzez złącze USB.

UI

Interfejs użytkownika.

Punkt bieli

Zwiększenie punktu bieli rozjaśnia zabrudzone tło obrazu. Zwiększa intensywność bieli.
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