
vizeken keresztül az egész 

világon magas minőségben meg-

oldott.  A megfelelő szkenner 

kiválasztásához konfigurátor áll 

rendel-kezésre:  

http://www.bbhscanners.com/

products/scanner-configurator/

index.html 

A Böwe Bell + Howell egy 1907

-ben alapított  Chicagói köz-

pontú amerikai tradícionális 

vállalkozás. Az amerikai identitá-

sukat jó nagy betűkkel a 

szkennerek dobozain is feltün-

tetik “ Made in USA” ! A BBH 

szkenner divízójának termékei 

lefedik a “back office produc-

tion” megoldásoktól a 

“desktop” illetve a “large for-

mat” kategóriáig a napi 100 lap-

tól egészen  100.000 lapos tel-

jesítményig, illetve a névjegykár-

tyától térkép méretig  a digitali-

zálási igényeket. A szkennereket 

ValueAdded partnereken ke-

resztül lehetséges megvásárolni. 

A szervizháttér és kopóanyag 

utánpótlás minősített szer-

A 17 éve digitalis dokumentum-

kezeléssel is foglalkozó KODAK 

akvirálta 2009-ben  a Böwe Bell 

+ Howell  szkenner divízióját. A  

KODAK Document Imaging 

Business (Business Solution and 

Services Group )  részlegébe 

olvad  a BBH szakembergárdája 

és termékportfóliója.  “ Ez az 

akvizíció a felhasználók számára 

izgalmas eredményt fog hozni az 

egész világon a document cap-

ture termékek piacán, illetve az 

iparágvezető szolgáltatás és 

támogatás mentén segítik 

növelni az üzleti hatékonyságot 

és realizálják a befektetés meg-

térülését. A KODAK világ-

vezető a documentum imaging 

piacán. Az akvizíció elvégzésével 

a KODAK mégjobban bizonyítja 

elkötelezettségét úgy a végfel-

használók, a channel és szoftver 

partnerek mint a documentum 

management iparág felé és kitart 

azon stratégiája mellett misze-

rint a digitalis forgalmat és bevé-

teleket növelni kell!” nyilatkozta 

Dolores Kruchten KODAK 

general manager.   

Bövebb információ:    

www.bbh scanners.com/news/

press_releases 
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P A G E  2  

The Smartest 

Way 

To Scan the 

Widest Range 

of Documents ! 

NGENUITY “what is inside”? 

Képalkotás 

Production szkennerek 
A professzionális szkennerek 

legfelsőbb kategóriája a 

„production” típusok. Ezeket 

a gépeket ipari mennyiségű 

dokumentum feldolgozására 

tervezik, napi terhelhetőségük 

vagy több tízezer oldal, vagy 

egyszerűen korlátlan.  A 

mennyiségből adódóan a 

szkenner összes alkatrésze 

hosszú évekig bírja a napi 8-10 

órás folyamatos üzemet.  A 

papíradagoló a szkennerek 

sebességének megfelelően 

bőven van méretezve ( a 700 

lapos adagoló  100 lap/perc 

sebességnél  7 perc alatt ürül 

ki  - azaz ennyi idő áll az ope-

rátor rendelkezésére, hogy a 

következő köteget előkészít-

se ). A kezelő személyzet által 

cserélhető kopóanyagok élet-

tartama ( Roller kit = 600.000 

lap ! = 3 hónap, napi 10.000 

lappal számolva ) a feldolgozás 

mennyiségéhez illesztett.  Ez a 

periódus nagyjából a hibameg-

előző karbantartás időszaka is, 

melyet érdemes kizárólag szak

-szervizre bízni.  Mind az elek-

tronikai-, mind pedig a mecha-

nikai alkatrészek a napi folya-

matos üzemre vannak mére-

tezve, megfelelő üzemeltetési 

körülmények  mellett  mini-

mum 5-6 évig gond nélkül fog 

a szkenner megbízhatóan  

működni! 

is, és lehetővé teszi a ma-

gasabb minőségű OCR, ICR 

és vonalkód felimerést és 

form feldolgozást. A LED 

megvilágítás miatt nincs szük-

ség felmelegedési időre, a 

szkenner a bekapcsolás után 

azonnal üzemkész! A LED-nek 

további előnye, hogy stabilabb 

fényt ad a korábbi lámpákhoz 

képest, ami a folyamatos kép-

A trilinear 7,6 CCD 

SharpShooter kame-

rát fehér LED-es 

“instant warm up” 

lámpa világítja, mely a 

szkenner élettarta-

máig működik. Ez a 

technológia garantálja 

a borotva éles képmi-

nőséget 600 DPI op-

tikai felbontás mellett 

minőség biztosításához elen-

gedhetetlen. 

A szkennerbe beépített Vir-

tual Rescan Professional hard-

verkártya van, mely segítségé-

vel sebességcsökkenés nélkül 

élvezhetjük a digitális képja-

vítás előnyeit ( kibővített 

színkezelés, precíziós keret-

levágás, képtisztítás…..) 

feldolgozásnál elengedhetetlen

-ül szükséges! Természetesen 

3 szenzoros Utrasonic dupla-

behúzás érzékelő figyeli a pa-

pírutat az adatvesztés megelő-

zése céljából. Az érzékelők 

“Preemptive ignore, VRS ig-

nore és Ignore by size” logi-

kával is segítik  a feldolgozást. 

A szkenneren 0,38-0,89 mm 

vastag papírt lehet “Rotary” 

módban, illetve  egyenes üzem

-módban akár 1,78 mm vas-

tagságút  feldolgozni. A hosszú 

papírút ellenére a szkenner a 

névjegykártyától egészen A3-

as méretig ( ez lehet 1,016 

meter hosszú is ) használható. 

Az NGENUITY családnak 3 

tagja van, 70/100/120 oldal/

perc teljesítménnyel, mely 

Landscape üzemmódban to-

vább növelhető és majdnem 

független a szkennelési mód-

tól, azaz FF/Szürkeárnyalatos 

és Színes módban is!  A képet 

3 soros CCD kamera készíti 

egyszerre a dokumentum 

mindkét oldaláról.  Minden 

olyan elektronikával rendelke-

zik, mely egy ilyen sebességű 

Added-

Value 

Function-

ality 

= 

Preferred 

User  

S Z K E N N E R E K . H U  

State-of-the-Art 

technologies 

=       

Enhanced 

Image Quality 



Dokumentum transport 

P A G E  3  V O L U M E  2  I S S U E  1  

“Designed and manufactured in 

the USA”   -  Az Ngenuity-nek 

fémből készült papírtovábbítása 

van, mely rendkívül tartós élettar-

tamú, beleértve a CCD kamera 

védőjét is. A papírtovábbító rol-

lerek élettartama 600.000 lap. Ez a 

szkenner kiállja az idő próbáját 

mindenféle  ipari ter-

helésnél! Ez pedig azt 

jelenti, hogy kedvező 

fenntartási költségek 

mellett lehetséges a 

szken-nert üz-

meltetni, hosszútávú 

és értékálló lesz a 

beruházás!                   

A 700 lapos adagoló 40%-al na-

gyobb kapacitású, mint  a kategó-

riában jellemző érték! Az adagoló 

tálca szinkronizálható a tipikus 

dokumentum köteg mérettel! 

A teszt során kipróbáltuk az A4 és 

A3-as méretek mellett a FF/

Szürkeárnyalatos/színes üzem-

módokat Landscape és Portait 

üzemmódokban is. 

Eredmények, 200 DPI, simplex, 

100 lap / másodperc: 

FF - A4 landscape:  60 

Szürke - A4 landscape: 60 

Színes: - A4 landscape: 70 

Szerkesztőségünkben a 100 lap/

perces verziót teszteltük. A 

szkenner vezérlésére szándékosan 

gyenge PC-t alkalmazunk ( P4 2,8, 

1 GB Ram ) , mert 40 Lap/perc 

teljesítmény felett már a számító-

gép performanciája határozza meg 

a feldolgozás sebességét.  A tesz-

telést WindowsXP alatt a VRS 

(VCDemo) tesztprogramjával 

végeztük ISIS driverrel. ( VRS mini-

mum követelményű PC-vel )  

FF - A4 portrait::  44 

Szürke - A4 portrait:: 44 

Színes: - A4 portrait: 53 

FF - A3 :   75 

Szürke - A3:  75 

Színes: - A3:  75 

 

300 DPI, simplex 

FF - A4 portrait::              104 

Szürke - A4 portrait:: 74 

Színes: - A4 portrait:       150 

Az optimális teljesdítmény eléré- 

sional 4.2 ( januárra várható a 4.5 

verzió ), BBH Scanner User Utility.  

A VRS harverkártya miatt a 

szkenner csak  ImageControls, ISIS 

és Twain through VRS drivereken 

keresztül szólítható meg USB vagy 

SCSI porton ke-resztül.   A User 

Utility a szkenner állapotát és 

működési paramétereit jelzi ( kar-

bantartási periódus, lapszámláló, 

kalibráció….) 

Minél magasabb kategóriájú 

szkennert vizsgálunk, annál keve-

sebb a szkennerhez mellékelt 

OEM szoftver ( a professzionális 

feldolgozási környezet megköveteli 

a minőségi beviteli rendszert is, 

ezeket pedig teljes verzióban 

külön lehet megvásárolni ). Nincs 

ez másként az Ngenuity-nél sem, a 

szoftvercsomagban a következő al-

kamazásokat kapjuk:    VRS profes-

Teljes 

mértékben 

fémből 

készült 

papírút! 

Szoftverek 

Teszteredmények 

séhez ajánlott a VRS 

PC hardver követel-

ményeit betartani, 

mert nem a szkenner 

lassul le magasabb 

felbontásnál, hanem a 

processzor nem képes 

a nagymennyiségű adat 

fogadására!  

Advanced 

Document 

Handling  

       =  

Improved 

Workflow 

Efficiency 



is állítani, ez pedig arra ad lehetősé-

get, hogy az egyik oldalra áthúzva pl. 

A4 méretben is 2 szenzor képes 

figyelni a duplabehúzást! 

A hardveres VRS miatt ideális az 

olyan feldolgozásokhoz, ahol egy-

szerre számít a sebesség és minőség! 

Az OCR-hez minimálisan szükséges 

300DPI felbontás mellett a szkenner 

sebessége nem csökken fekete-fehér 

vagy szürkeárnyalatos módban sem, 

mindezt borotvaéles képminőség 

mellett!  A VRS felügyeli és korigálja 

a kötegelt feldolgozás során jelent-

kező problémákat/szolgáltatásokat  : 

automatikus méretre vágás, intelli-

gens üreslap kiejtés, egyenesbe 

állítás, képzaj tisztítás, olvasati egye-

nesbe állítás ……  Ezáltal a problé-

másabb dokumentumokat is produk-

tív módon kezeli a szkenner! 

Az Ngenuity szkennereket minden 

olyan helyre nyugodt szívvel ajánljuk, 

ahol nagytömegű dokumentumfel-

dolgozásra van szükség napi 10.000 

oldal felett. Nagyon megbízhatóan 

kezeli az olyan kötegelt feldolgozást, 

ahol a job-on belül vegyesen fordul 

elő vékonyabb és vastagabb papír, 

illetve a méretváltozásokból ( A5 - 

A4 -A3 ) adódó áthúzási problé-

mákat. A papíradagoló nagy ka-

pacitása lehetővé teszi az olyan fel-

dolgozások gyors szkennelést, ahol 

egyméretű, de sok dokumentumot 

( pl. űrlap feldolgozás ) kell rövid idő 

alatt digitalizálni. A papíradagoló lift 

mechanikáját sznkronizálni lehet a 

jellemző köteg mérettel, ezáltal is 

rövidül a feldolgozási idő, mert nem 

kell feleslegesen pozícionálnia az 

adogónak. Továbbá az adagoló oldal-

vezetőjét lehetséges asszimetrikusan 

2093 Budajenő, Erdőkerülő u. 6. 

tel.: 20-377-2512 

karoly.neudert@szkennerek.hu 

 Big Apple Hungary 

Alkalmazási területek 

Egyedi és nagysebességre opti-

malizált “Pick Up” technológia 

Intelligent Data 

Capture 

Szolgáltatásaink: 

- Dokumentum Szkennerek forgalmazása, üzemeltetése. ( Fujitsu Qualified Ima-

ging Reseller, Panasonic VAR,  Kodak Document Imaging Authorised reseller )  

- Speciális szkennerek: könyv, mérnöki megoldások. 

- Digitalizálási terv, megvalósíthatósági tanulmány, tenderekhez műszaki 

paraméterek meghatározása, munkafolyamatok-és kötegelt feldolgozás 

tervezése. 

- Intelligens automatikus adatkiemelés ( OCR alapú ), számla/szállítólevél vagy 

űrlapfeldolgozás ( ABBYY VAR Partner ) 

- KOFAX beviteli szoftverek ( EXPRESS, VRS )  

- Invoice Processor - Számlajóváhagyási folyamat vezérlés ( szkennelés, 

adatkiemelés, validálás, jóváhagyás, export ) 

Költségek: 
Ngenuity 9090B Mono:14.200.– EUR 

Ngenuity 9090C:     15.200.– EUR 

Ngenuity 9125C:     18.900.– EUR 

Ngenuity 9150C     26.200.– EUR 

Üzembe helyezés és kezelői 

betanítás Bp.-en:         21.300.– Ft 

A szkennerhez vásárolható 

garanciakiterjesztés 3 évre, illetve 

emelt szintű üzemeltetés is, akár 4 

órás rendelkezésre állási idővel. 

Az időszakos karbantartás 3 havonta 

ajánlott, ennek díja ( kopóanyagok 

nélkül, Bp.-en ) :     21.300.– Ft 

Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák, 

igény esetén Ft-os árajánlatot adunk. 

Szállítási idő:  1 hét 

Demó-ra előzetes egyeztetéssel van 

lehetőség! 


