Digitalizace poznámek a nákresů

BodEpen System
BodEpen System
BodEpen system je designován tak, aby zachytil
ručně psané poznámky, nákresy nebo vyplněné
formuláře. Zapsanou či nakreslenou informaci
přenese ve formátu PDF do hostitelského počítače.
PDF záznam je připraven k odeslání či archivaci
bez nutnosti skenování či přepisování.
Specifikace
Součástí systému BodEpen je digitální inkoustové
psací pero, speciální papír BodEpaper a kolíbka
s USB portem pro připojení k hostitelskému
počítači, který je vybaven předinstalovaným
software pro zpracování dat z BodEpen.

Vlastnosti produktu
Přizpůsobitelnost
BodEpen System nabízí aplikace vyhovující
jakýmkoli účelům. Digitální pero zaznamená jakýkoli
typ informací, od nákresů, přes poznámky, vyplněné
formuláře, až po kompletní zápis z ohledání místa
činu.
Díky formulářům připraveným dle požadavků
zákazníka je možné zefektivnit jakýkoli proces a
usnadnit provádění záznamů. Stačí, když nám
poskytnete návrh vašeho formuláře a Forenzní DNA
servis Vám dodá předtištěný formulář, který bude
rozpoznatelný digitálním perem.
Jednoduchost
Systém nabízí jednoduché volby pro ukládání, tisk,
prohlížení a posílání e-mailem.

Věrohodnost
BodEpen System zaručuje autentičnost a
věrohodnost informací, protože je vyžadována
registrace pera a papíru, dokument je navíc při
vytváření opatřen časovou značkou. Výstupem je
PDF soubor, který umožňuje jednoduchou
manipulaci a prohlížení.
Kompatibilita
BodEpen System je kompatibilní s většinou
operačních systémů, včetně Microsoft® Windows
2000 a Windows XP.
BodEpen System je také kompatibilní s většinou
emailových aplikací, jako je Microsoft® Outlook®,
Microsoft® Hotmail® a AOL 8.0..
Specifikace systému BodEpen
Hmotnost
Délka
Paměť digitálního pera
Baterie

Systémové požadavky

18 g
15 cm
1MB ~ 40 stránek
Dobíjecí baterie, 8
hodin životnost mezi
nabíjeními

IBM nebo kompatibilní PC s operačním
systémem Windows® 2000, Windows® XP Home
nebo Pro
Procesor Pentium lll-700MHz nebo lepší
RAM: min.128 MB; doporučeno 256 MB
Přibližně 300MB volného místa na disku
USB Port
Rozlišení obrazovky 800x600 a 256 barev
Microsoft®.NET Framework 1.1 (součástí
instalačního CD)
Microsoft® Internet Explorer 5.01 nebo vyšší
(součástí instalačního CD)
MAPI klient pro podporu e-mailu
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stránky BodEpaper

Sériové číslo
BodEpen

Náhled záznamu

Časté dotazy
Může být digitální pero BodEpen použito na více druzích formulářů? ANO.
Může být na jednom formuláři použito více digitálních per? ANO
Může se formulář později aktualizovat? ANO
Může více uživatelů sdílet stejný formulář? ANO, pokud jsou data přenášena pod stejným uživatelským jménem.
Může větší počet uživatelů na různých počítačích sdílet stejný formulář?
NE, všechny soubory BodEpen jsou explicitně uloženy v systémových adresářích uživatele.
Provádí digitální pero záznam textu, když je používáno na normálním papíře?
NE, na normálním papíře se chová jako normální inkoustové pero.
.
Jak se pero dobíjí?
Vložením do dobíjecí kolíbky připojení pomocí USB k počítači.

Produkt

Množství

Kat. číslo

Cena bez
DPH

BodEpen System

NA

P01D41

23 000 Kč

Speciální papír BodEpaper

Min. 100 ks

P01D50

Na dotaz

Výhradním distributorem systému BodEpen v ČR a na Slovensku je Forenzní DNA servis, s.r.o.
Forenzní DNA servis, s.r.o.
Nad Štolou 18, 170 00 Praha 7
GSM.: +420 731 503 250
Tel/fax: +420 233 931 123
e-mail: info@DNA.com.cz
web: http://DNA.com.cz

