iNSIGHT 4ES
TM

Ο iNSIGHTΤΜ4ES είναι ο επιτραπέζιος σαρωτής της εταιρείας Scantron,
που συνδυάζει την ακρίβεια και την ταχύτητα των OMR σαρωτών με τις
τεχνολογίες ICR, OCR και BarCode.
Με ένα πέρασμα "συλλαμβάνει" ταυτόχρονα πληροφορίες σε όλες τις
παραπάνω μορφές κωδικοποίησης και με το κατάλληλο λογισμικό μας
δίνει τη δυνατότητα να τις επεξεργαστούμε.
Ιδανικός για εξετάσεις multiple choice, διαχείριση ερευνών ικανοποίησης
πελατών, ερευνών στάσης προσωπικού, αυτόματη λήψη παραγγελιών,
σύλληψη στοιχείων από συμπληρωμένες φόρμες.
Είναι η καινούρια γενιά φορητού σαρωτή, που επεκτείνει την αξιοπιστία,
ικανότητα και ακρίβεια των OMR σαρωτών της Scantron. Στις δυνατότητες σάρωσης OMR δεδομένων — από φόρμες συμπληρωμένες με στυλό
ή και μολύβι — προσθέστε τη συλλογή δεδομένων σε μορφή χειρόγραφου ή εκτυπωμένου κειμένου ή Bar Code και θα έχετε τον νέο σαρωτή iNSIGHT 4ES.

Με τον σαρωτή αυτόν μπορείτε με το ίδιο πέρασμα
να αιχμαλωτίσετε και να διαβάσετε :
 Φυσαλίδες OMR (κουκίδες, οβάλ) για διαγωνίσματα πολλαπλών επιλογών,
 Κουτάκια απαντήσεων με σωστή ή λάθος (χ) απάντηση,
 Bar Codes,
 Πληροφορίες που έχουν γραφτεί με το χέρι (υπό κάποιες προϋποθέσεις),
 Πληροφορίες τυπωμένες από εκτυπωτή ή μηχανή,
 Φωτογραφίες,
 Σύλληψη ολόκληρης σελίδας σε μορφή φωτογραφίας.
Το χειρόγραφο ή εκτυπωμένο κείμενο σώζεται σε μορφή γραφικού και με το κατάλληλο λογισμικό
που συνοδεύει τον σαρωτή μπορείτε εύκολα να το αρχειοθετήσετε και να το
επεξεργαστείτε.
Αυτή η δυνατότητα είναι ιδανική για να διαχειριστείτε με αποτελεσματικό τρόπο τις σύντομες παρατηρήσεις ελεύθερου κειμένου σε έρευνες αγοράς ή τις
απαντήσεις ελεύθερου κειμένου
σε μικτά διαγωνίσματα πολλαπλών επιλογών - ερωτήσεων ανοικτής απάντησης.
Τα μηνύματα που εμφανίζονται σε μία 40 χαρακτήρων οθόνη - αλφαριθμητικό χειριστήριο - απλοποιούν τη χρήση του. Ο σαρωτής μπορεί να εντοπίσει εύκολα λειτουργικά προβλήματα μέσω λειτουργιών self-test.

Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα


Μεγάλη ακρίβεια σάρωσης από φόρμες συμπληρωμένες με μελάνι ή στυλό,



∆ιπλής όψεως (με ένα πέρασμα σαρώνει και
τις δύο πλευρές της φόρμας ταυτόχρονα).



Μεγάλη ταχύτητα σάρωσης για σάρωση μεγάλου όγκου δεδομένων.



Εύκολο γύρισμα ανάμεσα σε φόρμες με στυλό
και μελάνι (απλώς διαλέγοντας το κατάλληλο
πρόγραμμα).



Είναι ιδανικός για συλλογή δεδομένων που
βασίζονται σε συνδιασμό πληροφοριών
OMR /ICR /OCR /BarCode.



Συνδυάζεται με λογισμικό iCR, iNAME, iEDIT,
iTEST και iSURVEY, τα οποία διευκολύνουν
στη διαχείριση των επιπλέον από το OMR
Scanning δυνατοτήτων του iNSIGHT.

 Αυτόματη τροφοδότηση φορμών σάρωσης
από δίσκο εισόδου/εξόδου 100 σελίδων,



 Χρησιμοποιώντας "συνεχή αυτοδιάγνωση", ο
σαρωτής iNSIGHT 4ES σας προειδοποιεί όταν
εντοπίζει κάποιες προϋποθέσεις που μπορούν
να επηρεάσουν την ακρίβεια των δεδομένων
σας.

Συλλαμβάνει και μετατρέπει γραπτές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση) σε ψηφιακές
με ICR τεχνολογία.



∆ιαβάζει απαντήσεις σωστό—λάθος και barcodes, επιτρέποντας σε διαφορετικά είδη πληροφορίας να σαρωθούν από τον συγκεκριμένο σαρωτή.

 Ακριβής, γρήγορος (μέχρι 2.800 φύλλα την
ώρα), αποτελεσματικός,
 Φορητότητα (ελαφρύς και με σχετικά μικρό μέγεθος),
 Αναγνώστης Bar codes (προαιρετικός),
 Είναι ENERGY STAR πιστοποιημένος,
 Στοίβα διαχωρισμού εγγράφων που αποτυγχάνουν στην επεξεργασία ελέγχου,
 Ένας προγραμματιζόμενος εκτυπωτής με αλληλεπίδραση που τυπώνει πληροφορίες βασισμένες στα δεδομένα σάρωσης– όπως λάθος
κωδικούς, αλφαριθμητικά μηνύματα, σειριακούς
αριθμούς, έγκυρες σημάνσεις και αποτελέσματα
διαγωνισμών– χωρίς επίπτωση στο ρυθμό ικανότητας διαβίβασης δεδομένων,

 Η ανίχνευση της πυκνότητας του φύλλου που
σαρώνεται, βοηθά στο να εξασφαλισθεί ότι ο
σαρωτής διαβάζει μόνο ένα φύλλο τη φορά και
η ανίχνευση του αν το φύλλο έχει μπει στραβά
- ανίχνευση σκεβρότητας του χαρτιού - βοηθάει
στην ορθή τοποθέτηση των φύλλων με σκοπό
την σωστή σάρωσή τους.
 Ο σαρωτής iNSIGHT 4ES είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μειώνει την κατανάλωση
ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Κλάδοι δραστηριότητας


Ξενοδοχεία



Τράπεζες



Νοσοκομεία



Ασφαλιστικές εταιρείες



Φαρμακευτικές εταιρείες



Πανεπιστήμια—Κολλέγια



Τουριστικά γραφεία



Οργανωτές συνεδρίων

