Scanning Master Pro Color – oprogramowanie
do rastrowej edycji i archiwizacji plików

Edycja

8- i 24-bitowa paleta
barw oraz edycja danych

Scanning Master Pro Color to udoskonalony o wiele zaawansowanych funkcji edycji Scanning Master 21+.
Zespół wszechstronnych funkcji do korekcji, funkcje edycji koloru / tekstu / wybranego obszaru i funkcje
zarządzania danymi ułatwiają przekazywanie informacji: to dzięki tym uniwersalnym cechom Scanning
Master Pro Color jest wykorzystywany w aplikacjach edycyjnych GIS/CALS/EC.

Łatwa korekcja danych
Wygładzanie, pionowanie, 4-punktowa
korekcja i łączenie wielu arkuszy danych –
to zaledwie kilka z wielu funkcji korekcji
danych uzyskanych po zeskanowaniu
w kolorze lub monochromatycznie.
Scanning Master Pro Color radzi sobie
z tym z łatwością.
Łączenie obrazów
Umożliwia połączenie nakładających się
fragmentami obrazów, np. map.
Początek procedury łączenia

Możliwość pełnej edycji
w celu łatwej korekcji
i kasowania danych
Zapewnia jednorodność kolorów w oparciu
o kolory w źródłowych danych i umożliwia
usunięcie części danych i edycję danych,
podczas gdy szeroki zbiór narzędzi
tekstowych ułatwia kreślenie. Wszystko to
razem sprawia, że narzędzia te ułatwiają
kreślenie planów architektonicznych lub
map tymczasowych.
Edycja koloru
Umożliwia przetworzenie koloru na dane
monochromatyczne lub redukcję liczby
kolorów.

Łatwe zarządzanie
i przekaz danych
System zarządzania plikami w postaci drzewa
lub okienek współpracuje z wieloma formatami
i pozwala na błyskawiczne potwierdzanie
położenia pliku, ułatwiając przekazywanie
zeskanowanych i/lub zedytowanych danych
pomiędzy wieloma aplikacjami. Zawiera
również wielorakie funkcje przeszukiwania.
System zarządzania plikami
w postaci drzewa lub okienek
Ułatwia przenoszenie danych oraz zadania
kopiowania / kasowania.

Wypełnienie
Umożliwia zaawansowane nadawanie
barw, ustawianie przezroczystych kolorów
lub dodawanie ramek.

Specyﬁkacja obszaru łączenia

Funkcja podglądu
Pozwala na sprawdzanie zawartości przez
okienkowego przeglądacza. Umożliwia
podglądanie wielostronicowych plików TIFF.

Wprowadzanie tekstu
Zakładka jest automatycznie kasowana.

Dodatkowo, obok standardowego
wprowadzania tekstu, możliwe jest
wprowadzanie tekstu wzdłuż rzek i dróg.

Po wykonaniu łączenia
Wyszukiwanie plików
Pozwala na wyszukiwanie z różnymi
parametrami z widokiem okna na ekranie.

4-punktowa korekcja
Automatycznie koryguje zniekształcone
obrazy.
Uwaga: 1. Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (Professional x64 Edition nie może być używany).
2. Dla CS610/510/IS210 i CSX300 należy skanować przy użyciu sterownika Twain.

