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Jedno rozwiązanie.
Ogromna różnica dla
Twoich dokumentów

Słyszałeś już? Ostatnio odbyła się cicha rewolucja
w sposobie skanowania i publikowania kolorowych
dokumentów w Internecie. To DjVu - format, który jest
od pewnego czasu wybierany przez uniwersytety i
biblioteki dlatego, że generuje zdecydowanie mniejsze
pliki, zachowując jednocześnie oryginalną jakość. Teraz,
wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie zwracają
się w stronę DjVu, między innymi Northwest Airlines,
Panasonic, Samsung, Sears, Komatsu i wiele innych, a
to dlatego, że DjVu jest klasą tylko dla samego siebie.
Tylko DjVu umożliwi Ci wysłanie skanowanego lub elektronicznego kolorowego dokumentu
na każdym systemie, przez łącze o dowolnej prędkości z pełną ufnością co do rezultatu.
Obrazki ładują się szybko, strony dokumentu przyjmują swoją wierną postać i osoba
oglądająca może manipulować dokumentem w sposób niedostępny w plikach PDF, TIFF czy
JPEG
Tylko DjVu oferuje najwyższą jakość odbioru dokumentów.

Właściwości

DjVu

Przykładowy skan 400dpi kolor
46 MB

DjVu (wymawiane: deża wi) jest przełomową, wysoce efektywną, metodą kompresji
obrazu dokumentu i jednocześnie formatem pliku. Naukowcy z laboratoriów AT&T,
którzy na początku rozwijali DjVu dla kolorowych skanowanych obrazów, szybko
zorientowali się, że może być znakomitym następcą Postscript czy PDF w przesyłaniu
dokumentów elektronicznych. DjVu używa najbardziej zaawansowanych metod
segmentacji obrazu, jakie kiedykolwiek zostały wynalezione. Doprowadzi to do
ogromnych zmian w sposobie postrzegania Twoich dokumentów.

1.3 MB
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Zdumiewająco małe rozmiary plików
56K
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JPEG

DJVU

Dokumenty DjVu są najmniejsze ze spotykanych: do 1000 razy mniejsze od plików TIFF
i zazwyczaj od 5 do 100 razy mniejsze od plików JPEG czy PDF. Chociaż PDF jest
powszechnie używany, to był on głównie rozwijany w kierunku wydruków i nie jest szczgólnie przyjazny do zastosowań WWW. DjVu jest alternatywą szybszą, elastyczniejszą i
dalece bardziej wiarygodną
Ciąg dalszy na następnej stronie
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“Document Express umocnił nasze związki
z klientami i pomógł nam rozszerzyć naszą
sprzedaż. To potężne narzędzie i decydująca
część naszego sukcesu”
Susumu Takahashi,
Dyrektor Generalny , CSS-NET Business Division,
Komatsu

Zapierająca dech jakość obrazu

W dokumentach DjVu jakość nigdy nie jest wynikiem kompromisu: ta sama technologia
segmentacji, która stoi za wyjątkowo małymi rozmiarami plików, gwarantuje równiaż wysoką
jakość obrazu i czytelność tekstu.
Prawdziwa przenośność

Poniważ DjVu jest formatem rastrowym, wygląd dokumentu jest niezależny od platformy.
Darmowe przeglądarki dostępne są na wszystkie popularne systemy i nigdy nie będziesz musiał
martwić się o czcionki: Twój klient obejrzy dokumenty dokładnie tak, jak chciał ich autor.
Efektywne przeglądanie

Mając pliki DjVu, twoi klienci lub partnerzy mogą szybko przesuwać i powiększać obraz oraz
przeszukiwać cały tekst dokumentu. W przeciągu zaledwie sekund, DjVu przenosi czytelnika
dokładnie do fragmentu, który chciał; nigdy więcej przewijania niekończęcych się stron. A przy
okazji, ponieważ przeglądarka używa inteligentnych technik pre-fetching, caching i pre-dekoding, ogladanie dokumentów jest wysoce efektywne, niezależnie od szybkości łącza.
Łatwa integracja z obiegiem dokumentów

Wraz z coraz powszechniejszym dostępem do tanich, dobrych, kolorowych skanerów, nie ma
powodów by używać oprogramowania do skanowania i publikowania rodem z poprzedniej
epoki. Document Express z DjVu eliminuje wiele rutynowych zadań kolorowego skanowania:
wstępne sortowanie, manipulowanie współczynnikami kompresji i powtórne skanowanie w
przypadku problemów.
Mała wtyczka (plug-in)

Zainstalowanie wtyczki DjVu wymaga tylko pobrania małego pliku. Dla przykładu, wersja
auto-install naszej wtyczki dla Windows ma niecały 1MB. Dla porównania, instalacja wtyczki
Adobe PDF wymaga 16MB.
Wsparcie dla wszystkich popularnych systemów

DocumentExpress z DjVu jest wiodącym w
przemyśle rozwiązaniem do tworzenia wysoce
skompresowanych dokumentów doskonałej jakości,
efektywnie udostępnianych przez dowolną sieć

Darmowe przeglądarki dostępne są dla systemów Windows, Windows CE, Macintosh, Sun/Solaris, Linux i różnych odmian Unixa. Odwiedź www.lizardtech.com i poczytaj więcej.

Wymagania systemowe:

Minimalne wymagania systemowe:
Procesor 200 MHz Microsoft Windows
95/98/2000/XP lub NT 4.0 Service Pack 6
32MB RAM
DjVu Browser Plug-in
Internet Explorer 5.0 lub nowszy,
Netscape Navigator 4.x lub nowszy,
lub Mozilla 1.3 lub nowsza

Która wersja jest najlepsza dla Ciebie?

DocumentExpress Desktop/Professional Edition
Dla użytkowników indiwidualnych lub małych ﬁrm, którzy potrzebują bezpośredniego skanowania do
DjVu, rozpoznawania znaków OCR, generowania dokumentów DjVu z dokumentów elektronicznych i
edycji dokumentów DjVu bezpośrednio ze swojego komputera.

DocumentExpress with DjVu jest dostępny w
dwóch wersjach. Przedstawiciel Lizardtech z
przyjemnością pomoże dobrać wersję, która
najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby. Prosimy o
kontakt pod numerem (206) 652-5211. Możesz
również znaleźć najbliższego Autoryzowanego
Resellera na www.lizardtech.com

System zalecany:
Procesor 400 MHz
Microsoft Windows 95/98/2000/XP
lub NT 4.0 Service Pack 6,
Red Hat Linux 6.x/7.1, lub Solaris 2.6
128MB RAM
DjVu Browser Plug-in
Internet Explorer 5.0 lub nowszy,
Netscape Navigator 4.x nowszy,
lub Mozilla 1.3 lub nowsza

Document Express Enterprise Edition
Zaprojektowana specjalnie do skanowania, przetwarzanie wielkonakładowego i do integracji z
systemami pozyskiwania dokumentów oraz z systemami zarządzania dokumentami. Ma możliwości
konwersji w trybie wsadowym, mozliwość ustawienia zaawansowanych parametrów konwersji, tryb
“aktywnych folderów” zarówno z linii komend, jak i aplikacji okienkowej. Ponadto ma mozliwość
konwersji plików PDF i PostScript do DjVu.
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Dokumentacja zawsze pod ręką.

