
DOKUMENT KAMERA - SKENER

Иновативни дизајн црева и доње кутије, модеран изглед и лаган за употребу.
Подржава вишедимензионално свеобухватно тачно скенирање.

10,0 МП, скенирање од 1 секунде, 
аутоматски фокус краће време 
фокуса и јасније слике
Подржава снимање на екрану, 
идео и аудио снимање, 
лако може да направи 
електронски програм за учење.

Функција електронске беле табле, 
напомена, трептање линија, брисање, 
уређивање текста итд.

Моћна функција обраде слике 
за побољшање квалитета наставе:
Слике контраст слика у слици,
реструктурирање сегментације, 
уређивање слика и тако даље.

У пакету са посебним софтвером 
за подучавање Елоам, 
СДК пакети су такође доступни 
у разним развојним окружењима.

Карактеристика производа
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Велика брзина видео приказа
Велика брзина демонстрира видео у реалном времену, 
несметано хвата слику и приказује слику преко целог екрана, 
наставник може живописније да прикаже 
разне експерименталне операције.

Функционалност

Свемогући уређај
Скенирајте књиге, белешке, домаће задатке, 
тест папир, руком написани наставни план, итд.

Обрада слика 
Може да зумира, ротира, прилагођава контраст 
и светлину, додаје четкицу за сликање, сегмент 
и рекомбинује слике, што наставницима чини 
погоднијим да демонстрирају предавања.

Електронска/интерактивна бела табла  
Више операција укључује додавање, 
копирање, рез, лепљење слика, текст, 
линеарне, правоугаоне табеле итд. Она 
ће заменити традиционалну таблу како би 
вам уштедела време и труд.

Премештање и превлачење 
Када садржај презентације премашује 
прозор за приказивање, потребно је 
само да држите притиснут тастер миша 
да бисте се преместили и превукли слику 
било где. 

Померање екрана једним кликом
Функција шифт скрин омогућава 
брзо пребацивање софтверског 
радног интерфејса на ППТ, 
видео плејер, радну површину итд.
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Сегментација и рекомбинација
Наставници могу да сегментирају и рекомбинују 
слике док предају, то ће бити живописније и јасније.

Видео и аудио снимање, 
снимање екрана синхроно
Опремљена камера и микрофон 
могу синхронизовано да постигну 
мултимедијално снимање видео записа 
и снимање екрана.

Синхронизовано може да прикаже 2 или 4 слике на екрану
Наставници могу синхронизовано да прикажу слике од 2 или 4
на екрану и могу да ротирају, посебно зумирају слику. 
Биће погодније за упоређивање наставе.

OCR
Поседујемо напредну OCR  технологију. 
Програм може да препозна знакове, табеле, 
симболе; подржао више од 180 врста језика, 
стопу тачности до 98%, након OCR-а, 
директно сачувајте као датотеке речи.

PDF Конверзија
Слике се конвертују у PDF фајл под једним кликом, могу се проверити на различитим опремама.

Састав слика
Подршка ухваћеним сликама вишемодног 
састава, као што је директно множење, 
произвољна комбинација итд. Може да се 
сачува као JPG, PDF итд фајлови.

Менаџмент архива студената
Скенирајте домаћи задатак ученика, 
тест папир итд; направите базу података 
за сваког ученика. Наставници могу 
директно да провере, упореде и анализирају 
стање учења ученика из базе података. 38.800,00 + pdv
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