Design Expert

TM

Γρήγορο, ακριβές και πολύ εύκολο στη χρήση λογισμικό σχεδίασης φορμών
για OMR/Image Scanners.
Το λογισμικό σχεδίασης φορμών DesignExpert™ της εταιρείας Scantron, επιτρέπει στους χρήστες που θέλουν να σκανάρουν φόρμες με OMR/Image Scanner να
τις σχεδιάζουν οι ίδιοι. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσωποποιήσετε τις
φόρμες σας για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Με το λογισμικό DesignExpert™
μπορείτε :
 Να μειώσετε τον χρόνο και το κόστος σχεδίασης,
 Να κάνετε αλλαγές σε λίγα λεπτά,
 Να επιταχύνετε την διαδικασία έγκρισης,
 Να σχεδιάσετε φόρμες με περφορέ, συνεχείς φόρμες, φυλλάδια.
Χαρακτηριστικά του λογισμικού
Το λογισμικό σχεδίασης φορμών DesignExpert™ είναι ένα πολύπλευρο λογισμικό εργαλείο που απλοποιεί τη σχεδίαση φορμών που σκανάρονται και σας επιτρέπει να κάνετε τροποποιήσεις πολύ γρήγορα. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνουν :
∆υνατότητες στα γραφικά
Το λογισμικό DesignExpert™ είναι εφοδιασμένο με όλα τα εργαλεία που περιμένετε από ένα ουσιώδες,
υψηλής ποιότητας πακέτο γραφικών. Μπορείτε :


Να εισάγετε έγχρωμες εικόνες και λογότυπα, φωτογραφίες



Να σχεδιάσετε γραμμές, κουτάκια, ελλείψεις και πολύγωνα



Να γυρίσετε, επαναλάβετε και να αντιγράψετε τα γραφικά σας



Να γκρουπάρετε και να κλειδώσετε κάποια στοιχεία



Να σώσετε στοιχεία που εσείς έχετε φτιάξει στην βιβλιοθήκη σχημάτων



Να δείτε όποια λεπτομέρεια θέλετε στη σχεδίασή σας με τη βοήθεια του zoom, μέχρι 1600%



Με το λογισμικό Design Expert μπορείτε να ορίσετε τα χρώματα που θέλετε στις φόρμες που σχεδιάζετε, ώστε για να σαρώνονται σωστά από τους σαρωτές της Scantron,

Wizard για να σχεδιάζετε τα κουτάκια απαντήσεων
Η Wizard αυτή δημιουργεί απαντητικά κουτάκια
για OMR φόρμες. Μπορείτε να ορίσετε: τον τύπο
και το μέγεθός τους, το περίγραμμα και τη σκίασή
τους, το χρώμα τους, την προεκτύπωση (Preslugging) κάποιων χρήσιμων πληροφοριών, κ.ά.
Η Hand Print Wizard
Με τη Wizard αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε
hand print περιοχές για φόρμες εικόνων και
να ορίσετε τον τύπο και το στυλ τους, το είδος
του χαρακτήρα στο κουτάκι—γράμματα, αριθμοί
ή συνδιασμοί—, τη στοίχιση, την απόσταση ανάμεσα στα κουτάκια, το όνομα του πεδίου που θα
σκαναριστεί, τη γραμματοσειρά και τα χρώματά
της κ. ά.
Το λογισμικό DesignExpert™ σας επιτρέπει να
τυπώσετε με τον laser εκτυπωτή σας τις φόρμες
(standard ή custom που περιέχουν προσωπικά

∆υνατότητες κειμένου
Με το λογισμικό Design Expert όταν γράφετε
κάποιο κείμενο, έχετε τη δυνατότητα να


Κάνετε σωστή και ακριβή στοίχιση του
κειμένου σας



Να περιστρέψετε κάποια γράμματα ή ολόκληρο το κείμενο



Να εξετάσετε την ορθογραφία του



Να ορίσετε διάφορα στυλ για το κείμενό
σας



Να εισάγετε ASCII αρχεία από πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου

δεδομένα ή από βάσεις δεδομένων - Microsoft®
Excel, Microsoft® Access, ASCII αρχεία -, preslugged OMR απαντητικά κουτάκια, OCR κείμενο

Module MergePrint

από μηχανή, προτυπωμένα κουτάκια για να γρά-

Το MergePrint module σας επιτρέπει να τυπώ-

φουμε μέσα, Litho-Codes, bar codes, έτοιμα κου-

σετε πληροφορίες από τη βάση δεδομένων

τάκια για διευθύνσεις κ.ά.)

σας κατευθείαν στη φόρμα που θα σκαναριστεί.
Η επιλογή MergePrint σας επιτρέπει να προσωποποιήσετε τις φόρμες προσθέτοντας εκ των
προτέρων στοιχεία ταυτότητας όπως Kωδικούς,
Ονοματεπώνυμο, στοιχεία σε Barcode.

