Πρόσθετο Λογισμικό σταθμών FotoToGo
Εγγραφή CD/DVD

Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας

Προώθηση - Προσφορές

Φωτογραφίες Διαβατηρίου

Εκτυπώσεις από κινητά τηλέφωνα
(Bluetooth/IR)

Αποστολή φωτογραφιών σε ψηφιακό
mini lab

Αποστολή φωτογραφιών σε ψηφιακό mini lab
Δυνατότητα χρήσης του σταθμού για απάθειας εκτυπώσεις
σε ψηφιακό MiniLab. Η εκτύπωση μπορεί να γίνει απευθείας
ή οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν σε εξωτερικό σκληρό
δίσκο και να συλλεχθούν αργότερα (off line printing)
¨Παραγγελία φωτογραφιών από τον σταθμό FotoToGo και
εκτύπωση σε ψηφιακό MiniLab
¨Μέχρι 4 διαφορετικά μεγέθη εκτύπωσης
¨Αποστολή φωτογραφιών μέσω:
-Internet
-Τοπικού δικτύου
-εξωτερικού σκληρού δίσκου
(περιοδική συλλογή φωτογραφιών)

Φωτογραφίες διαβατηρίου

Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας

¨Επεξεργασία βιομετρικών φωτογραφιών διαβατηρίων
σύμφωνα με το standard ISO/IEC 19794-5 (ICAO)
¨Προσαρμοσμένο στις Ελληνικές οδηγίες
¨Εύκολη χρήση, ελαχιστοποίηση λαθών
¨Περισσότεροι από 20 αυτόματοι έλεγχοι (μέγεθος
φωτογραφίας, απόσταση ματιών, περιστροφή κεφαλιού, μήκος
κεφαλιού, σκιές,περίγραμμα, φόντο, contrast, brightness, κλπ)
¨Αυτόματη τοποθέτηση φωτογραφίας σε πλαίσιο και
εκτύπωση

¨Παρουσίαση σε γράφημα ή πίνακα και εξαγωγή
στοιχείων σε excel
¨Στοιχεία ανά ώρα, ημέρα μήνα κλπ και ανά μέσο που
χρησιμοποιήθηκε (CD, κάρτες μνήμης, κλπ)
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Order Manager
Αυτόματη συλλογή , επεξεργασία και εκτύπωση
φωτογραφιών
Το λογισμικό Order Manager συλλέγει παραγγελίες από ένα ή
περισσότερους σταθμούς FotoToGo, και τις τυπώνει σε ψηφιακά MiniLabs
ή συστοιχία φωτογραφικών εκτυπωτών.
Το λογισμικό Order Manager συνεργάζεται με τους σταθμούς FotoToGo και
επιτρέπει την αυτοματοποίηση της παραγωγής με ή χωρίς τη δική σας
παρέμβαση.
Βήμα 1
Ο πελάτης επιλέγει τις φωτογραφίες που θέλει να εκτυπώσει στον σταθμό
FotoToGo. Ο σταθμός μπορεί να είναι με ή χωρίς φωτογραφικό εκτυπωτή.
Βήμα 2
Οι παραγγελίες από τους σταθμούς συλλέγονται στον κεντρικό υπολογιστή
μέσω του Order Manager. Το λογισμικό επιτρέπει τον έλεγχο της
διαδικασίας και εμφανίζοντας πληροφορίες σχετικά με:
?τον σταθμό παραγγελίας
?τα στοιχεία της παραγγελίας, στοιχεία πελάτη και προεπισκόπηση των
φωτογραφιών
?την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας
?ιστορικά στοιχεία από προηγούμενες παραγγελίες
Βήμα 3
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις η παραγγελία αποστέλλεται σε ψηφιακό MiniLab
ή σε φωτογραφικούς εκτυπωτές και αυτόματα γίνεται η εκτύπωση των
φωτογραφιών. Ο Order Manager υποστηρίζει τα περισσότερα MiniLab ή

Χαμηλή επένδυση, Όλα τα μεγέθη, Γρήγορη
απόσβεση
Εάν δεν σας ενδιαφέρει να επενδύσετε σε ψηφιακό MiniLab με το
λογισμικό Order Manager μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό
φωτογραφείο με 4 φωτογραφικούς εκτυπωτές (κάλυψη των 4 βασικών
μεγεθών φωτογραφιών), με πολύ χαμηλότερο κόστος και ταχύτατη
απόσβεση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστή για τη λειτουργία του Order
Manager
¨Λειτουργικό Σύστημα: Windows® XP Professional με SP 2
¨CPU: Minimum 1 Ghz
¨RAM: Minimum 1 GB
¨Σκληρός Δίσκος : Minimum 1 GB
¨Συνδέσεις : 1USB, Κάρτα δικτύου
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