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ألغراض خاصة بهذا الدليل؛ فإن جميع المعلومات متماثلة في كل طرازات أجهزة المسح الضوئي ما 
لم يتم اإلخطار بغير ذلك. قد ال تتوفر بعض الوظائف حسب نوع الماسحة الضوئية الُمستخَدمة.
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 أنظمة تشغيلنظرة عامة (
Windows فقط(

 بتنفيذ مهام المسح الضوئي الشائعة بطريقة سهلة وسريعة. يمكن تعيين Smart Touchيسمح لك 
تسع مهام مختلفة وتنفيذها. يتم تعيين المهام المحددة مسبقًا إلى الوظائف حتى تتمكن من استخدامها على 

الفور بعد تثبيتها. ولكن، يمكن تهيئة كل وظيفة بسهولة للتعامل مع المهام األكثر أهمية لك.

بعد تثبيت برنامج تشغيل الماسحة الضوئية، وتوصيله بالكمبيوتر المضيف بشكل صحيح، وتثبيت Smart Touchبدء 
 Smartيتم تشغيل تطبيق  ، ستظهر أيقونة الماسحة الضوئية في علبة النظام.Smart Touchتطبيق 

Touch.من علبة النظام 

التشغيل من الماسحة الضوئية: 
 للتنقل خالل أرقام الوظائف وتحديد الوظيفة المطلوبة، ثم اضغط على زر التمريراضغط على زر •

.  التشغيل. سيتم تشغيل المهمة المقترنة برقم الوظيفة المحددةبدء

االستعداد

على غير االستعداد

تمرير

بدء
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 Smart Touchاستخدام 
باستخدام أرقام الوظائف 

االفتراضية والمهام المحددة 
مسبقًا

في ما يلي قائمة بأرقام الوظائف االفتراضية والمهام. يمكن تخصيص هذه الوظائف بسهولة بما يتناسب 
واحتياجات التطبيقات لديك. لمزيد من المعلومات، راجع القسم الذي يحمل عنوان "تخصيص المهام".

قد تختلف قائمة أرقام الوظائف، والمهام، والرسومات االفتراضية بحسب الماسحة الضوئية مالحظة:
حسب ترتيب ما هو معروض هنا.

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح ضوئي لمستند (مستندات)  باأللوانPDFملف .1
.PDFباأللوان وحفظه (حفظها) كملف 

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح ضوئي لمستند (مستندات)  أبيض وأسودPDFملف .2
 أبيض وأسود.PDFوحفظه (حفظها) كملف 

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح ضوئي لمستند باألبيض  أبيض وأسودRTFملف .3
. RTFواألسود والذي يمكن فتحه باستخدام تطبيق معالجة الكلمات. يتم حفظ المستند كملف 

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح ضوئي لصورة (صور)  باأللوانJPEGملف .4
. JPGفوتوغرافية باأللوان وحفظها كملف 

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح ضوئي  أبيض وأسود صفحة واحدةTIFFملف .5
.TIFFلمستند باألبيض واألسود وحفظ كل صورة إلى صفحة واحدة فردية من ملفات 

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح ضوئي  أبيض وأسود متعدد الصفحاتTIFFملف .6
 متعدد الصفحات.TIFFلمستند باألبيض واألسود وحفظ جميع الصور في ملف 

 — حدد هذا الخيار عندما تريد إجراء مسح  أبيض وأسود بالبريد اإللكترونيPDFإرسال .7
 أبيض وأسود إلى مستلم بريد إلكتروني.PDFضوئي لمستند (مستندات) وإرسال 

— يقوم بإجراء المسح الضوئي على المستند وتشغيل نافذة تعديل  ملون مخصص PDFملف .8
Smart Touch يتم عرض الصورة كملف تم. عند االنتهاء من تعديل الصورة والنقر فوق ،PDF .

 حدد (اإلعداد االفتراضي، غير معروض في الصورة أعاله) — ملف (ملفات) بألوان مخصصة.9
هذا الخيار عندما تريد إعداد إعدادات الماسحة الضوئية قبل مسح المستند ضوئيًا. يتم حفظ المستند 

 ملون.JPGكملف 
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في ما يلي وصف للخيارات الموجودة في نافذة التهيئة. نافذة التهيئة

، وفقًا للماسحة الضوئية الخاصة بك) التي تريد 20 أو 9 إلى 1 — حدد الوظيفة (من اختصار المهمة
تعديلها. 

 — يعرض مربع الحوار إعادة تسمية الذي يتيح لك إدخال أو تغيير اسم اختصار المهمة.إعادة تسمية
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: أدخل اسم اختصار المهمة الذي يوضح مهمة المسح الضوئي الخاصة بك. يمكنك إدخال النص•
سطر واحد من النص السم اختصار المهمة؛ ومع ذلك، نظًرا للمساحة المحدودة للوحة تحكم 

.المشغل، قد يتم اختصار اسم المهمة الذي أدخلته على الشاشة
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 — قد يتم سرد وجهة أو أكثر من الوجهات التالية: الوجهة اإلعداداتمسح إلى

 إلنشاء ملف إلكتروني من المستندات الممسوحة ضوئيًا وحفظه في الموقع المحدد في مسار ملف:•
. المجلد

: يؤدي هذا الخيار إلى إنشاء ملف إلكتروني من المستندات التي تم مسحها ضوئيًا وتشغيل تطبيق•
 Adobeبرنامج التطبيق للملف المحفوظ. على سبيل المثال، إذا تم إعداد النظام الستخدام 

Reader لقراءة ملفات PDF يتم فتح الملف المحفوظ باستخدام ،Adobe Reader.
: يؤدي هذا الخيار إلى إرسال المستندات التي تم مسحها ضوئيًا إلى الطابعة الطابعة /طابعة الفاكس•

أو طابعة الفاكس. 
.المسح إلى تتغير خيارات طابعة الفاكس،/الطابعةفي حالة تحديد مالحظة:

: يؤدي هذا الخيار إلى عرض مربع حوار الطباعة مما يسمح لك بتحديد طابعة إعدادات-
مختلفة أو خيارات طباعة مختلفة لهذه الوظيفة. ويتم حفظ هذه اإلعدادات واستخدامها 
عرض افتراضيًا في كل مرة يتم فيها تشغيل الوظيفة. هذا الخيار غير متوفر في حال تحديد 

. اإلعدادات قبل الطباعة

إذا تم تحديد هذا الخيار؛ فسيتم عرض مربع حوار الطباعة  :عرض اإلعدادات قبل الطباعة-
بعد مسح المستند (المستندات) ضوئيًا مما يسمح لك بتحديد الطابعة وتعيين خيارات الطباعة. 

يتم عرض مربع حوار الطباعة في كل مرة يتم فيها تشغيل الوظيفة.

: يقوم بتوفير الخيارات التالية:تغيير حجم الصفحة-
 - يمكن تصغير الصورة المطبوعة بحيث تتم طباعتها داخل المساحة القابلة للطباعة تلقائي•

من الورق أو ستكون بحجم المستند األصلي عينه.
 - يتم تصغير الصورة المطبوعة أو تكبيرها لتمأل المساحة القابلة مالءمة حجم الورق•

للطباعة على الورق المحدد للطباعة.
 - تكون الصورة المطبوعة بحجم الصورة األصلية.ال شيء•

: في حالة تحديد هذا الخيار، يتم توسيط اإلخراج على الورق. إذا لم يتم التحقق من توسيط-
ذلك؛ فسيتم وضع الخرج في الزاوية العلوية اليسرى من الورق.

: يؤدي هذا الخيار إلى إنشاء ملف إلكتروني من المستندات التي تم مسحها ضوئيًا البريد اإللكتروني•
وتشغيل برنامج البريد اإللكتروني االفتراضي مع تضمين الملف المحفوظ كمرفق. إذا تطلب البريد 

اإللكتروني الخاص بك كلمة مرور لتسجيل الدخول، فقد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى برنامج 
البريد اإللكتروني قبل استخدام هذا الخيار.
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•Box يقوم بإرسال المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى المجلد الذي حددته في :Box.

•Evernote يقوم بإرسال المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى المجلد الذي حددته في :Evernote.

•GoogleDrive: يرسل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى GoogleDrive.الخاص بك 

•SharePointيمكن إضافة الوجهات إلنشاء ملف إلكتروني من المستند الذي تم  عبر اإلنترنت :
 للمجموعات بإدارة SharePoint. يسمح SharePointمسحه ضوئيًا وإرساله إلى موقع 

 إلجراء المسح Smart Touchالمستندات والتعاون في ما بينهم. راجع القسم بعنوان "إعداد 
" الحقًا في هذا الدليل.Microsoft Office SharePointالضوئي على خادم 

•WebDav ستخرج وجهة :WebDav المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى مجلد WebDav على 
.WebDavخادم تم تكوينه لصالح 
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 وبريد ويب والبرامج التي تم SharePoint — يمكن إضافة الوجهات لتطبيقات رموز الوجهة
تثبيتها على الكمبيوتر الخاص بك. استخدم هذه الرموز إلنشاء الوجهات، أو تعديلها، أو حذفها:

 — حدد أحد هذه التنسيقات تبعًا للطريقة التي تريد فيها حفظ الصورة (الصور) التي تم نوع الملف
مسحها ضوئيًا أو إرسالها:

 مع إضافة ميزات البحث في النص بالكامل للعثور PDF: مثل ملف  قابل للبحث فيهPDFملف •
على الكلمات.

•PDF (ملفات مستندات قابلة للنقل): يشبه المستند األصلي تماًما ويحافظ على الخطوط والصور 
والرسومات والتخطيط للملفات المصدر بغض النظر عن التطبيق والنظام األساسي المستخدمين في 

إنشائها. 

•Word Document يتيح إنشاء مستند Microsoft Word.

•Excel Workbook يتيح إنشاء جدول بيانات :Excel.

•RTF (تنسيق النص الغني): تنسيق ملف مستند يسمح بسهولة النقل من كمبيوتر إلى آخر بغض 
النظر عن نظام التشغيل الذي يتم تشغيله على الكمبيوتر.

•TIFFيجمع كل الصور الممسوحة ضوئيًا في ملف  - صفحات متعددة :TIFF .فردي 

•JPEG/TIFFإذا كنت تجري مسًحا ضوئيًا لمستندات تتضمن صفحات أو أوجه  - صفحة واحدة :
 JPEG منفصل. يتم إنشاء ملفات TIFF أو JPEGمتعددة، يتم حفظ كل صفحة أو وجه كملف 

. TIFF وإال، سيتم إنشاء صور JPEGفي حال تمكين ضغط 

•PDFمثل ملف  - صفحة واحدة قابل للبحث فيه :PDF صفحة فردية مع إضافة ميزات البحث - 
في النص بالكامل للعثور على الكلمات.

•PDF:إذا كنت تقوم بمسح المستندات ضوئيًا من عدة صفحات أو جوانب، يتم  - صفحة فردية 
 منفصل.PDFحفظ كل صفحة أو وجه كملف 

•BMP إذا كنت تجري مسًحا ضوئيًا لمستندات تتضمن صفحات أو أوجه متعددة، يتم حفظ كل :
 منفصل.bitmapصفحة أو وجه كملف 

 يمكنك جديد. عند النقر فوق مسح إلى — يتيح لك إنشاء وجهات جديدة لخيار جديد
. تطبيق مخصص ، أوWeb Mail جديد، أو SharePointتحديد إضافة 

 باسم جديد. هذا الخيار مسح إلى — يتيح لك حفظ الوجهة الخاصة بخيار حفظ باسم
 أو بريد ويب وتغيير بعض اإلعدادات SharePointمفيد إذا كنت تريد نسخ وجهة 

فقط.

 التي قمت بإنشائها.إلى مسح — يتيح لك تعديل الوجهة الخاصة بخيار تعديل

 التي قمت بإنشائها. يتعذر إلى مسح — يتيح لك حذف الوجهة الخاصة بخيار حذف
حذف الوجهات المعرفة مسبقًا.
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 - صفحة منفردة PDF - يمكن البحث فيه، أو ملف PDFملف  — إذا قمت بتحديد إعداداتزر 
 كنوع ملف، RTF  أوExcel Workbook، أو Word Documentيمكن البحث فيها، أو 

يتم عرض مربع حوار إعداد التعرف البصري على األحرف مما يسمح لك بتحديد لغة المستند الذي 
، حدد باللغة اإليطاليةتقوم بمسحه ضوئيًا. على سبيل المثال، إذا كنت تجري مسًحا ضوئيًا لمستند 

.موافق بصفتها اللغة المطلوب استخدامها إلجراء مسح ضوئي للمستند وانقر فوق اإليطالية

 إذا كنت تريد حفظ المستندات اإللكترونية رقميًا من أجل إنشاء ملف PDF/Aتحقق من مالحظة:
PDF .سيتم استخدامه الحتياجات طويلة األجل 

 استعراض: أدخل اسم المجلد الذي تريد فيه حفظ الصور التي تم مسحها ضوئيًا أو انقر فوق مجلد
لتحديد موقع المجلد. يتم عرض مربع حوار استعراض بحثًا عن المجلد حيث يمكنك البحث عن المجلد 

 إلنشاء مجلد جديد.إنشاء مجلد جديدالموجود أو النقر فوق 

حدد تنسيقًا من هذه التنسيقات الستخدامه إلنشاء اسم ملف إخراج فريد تلقائيًا:تنسيق اسم الملف: 
 — إذا تم تحديد هذا الخيار؛ فسيحتوي اسم الملف على التاريخ والوقت الذي تم ختم التاريخ والوقت•

 في تمام 03T085026.pdf-08-2013 فيه إنشاء ملف اإلخراج. على سبيل المثال، تم إنشاء 
.2013 أغسطس، 3 صباًحا في 08:50:26الساعة 

 — إذا تم تحديد هذا الخيار؛ فسيحتوي اسم الملف على التاريخ والرقم التاريخ والرقم التسلسلي•
 pdf).1(01-08-2013 التسلسلي الذي تم فيه إنشاء ملف اإلخراج. على سبيل المثال، تم إنشاء 

 الثاني في ذلك التاريخ.PDF لملف pdf).2(01-08-2013  األول وPDFلملف 

 — في حال تحديده وإيجاد رمز شريطي، سيتضمن اسم الملف الرمز الشريطي والرقم التسلسلي•
المعلومات في الرمز الشريطي متبوًعا بالرقم التسلسلي.

 — في حال تحديده وإيجاد رمز شريطي، سيتضمن اسم الملف الرمز الشريطي وطابع الوقت•
المعلومات في الرمز الشريطي متبوًعا بالوقت.

: إذا كنت تريد إضافة بادئة إلى اسم الملف؛ فسيتم إرفاقها ببداية كل اسم ملف. سيتم بادئة السم الملف
) tif.  و pdf. إرفاق هذه البادئة إلى جانب التاريخ والرقم التسلسلي وامتداد الملف المناسب (مثالً 

بادئة " في منطقة فاتورة قبل اسم الملف، أدخل "فاتورةباالسم. على سبيل المثال، إذا كنت تريد كلمة 
، pdf).2(27-08-2013فاتورة؛ pdf).1(27-08-2013فاتورة. سيتم تسمية الملفات: اسم الملف

وما إلى ذلك.
: إذا تم تحديد هذا الخيار، فسيتم عرض مربع حوار حفظ باسم بعد  الحفظ/اإلرسالتسمية الملف قبل

مسح المستندات ضوئيًا مما يسمح لك بتحديد اسم الملف والموقع المطلوب تخزينه فيه. يتم عرض 
مربع الحوار حفظ باسم في كل مرة يتم فيها تشغيل الوظيفة. 



10A-61959_ar   1 2022 أغسطس

، يُستخَدم الرمز الفصل بواسطة الرمز الشريطي وتسمية الملف قبل الحفظعند تحديد مالحظة:
الشريطي المقروء أوالً في الدفعة ليكون اسم الملف. في حالة الحاجة إلى استخدام الرمز 

.تسمية الملف قبل الحفظالشريطي لتسمية الملف، يمكن إلغاء تحديد 

فيما يلي خيارات المسح الضوئي المتوفرة:خيارات المسح الضوئي

 — إذا تم تحديد هذا الخيار، فسيتم عرض الصور التي تم مسحها  الحفظ/اإلرسالتعديل الصور قبل
 Smartضوئيًا في نافذة التعديل للسماح بتعديلها. راجع القسم الذي يحمل عنوان "نافذة تعديل 

Touch."

 — إذا تم تحديد هذا االنتظار للحصول على مزيد من الصفحات عندما تكون وحدة التغذية فارغة
الخيار؛ فسيتم إيقاف الماسحة الضوئية مؤقتًا عندما تكون وحدة التغذية فارغة وتطالب الماسحة 

الضوئية بإضافة المزيد من الورق إلى وحدة تغذية المستندات إلجراء المسح الضوئي. 

 — يسمح بإضافة كلمة إلى خصائص ملف المستند للمساعدة إضافة كلمة أساسية إلى ملف المستند
في البحث عن ملف في وقت الحق. 

.png أو bitmapال يمكن حفظ الكلمات األساسية مع ملفات مالحظة:

 — إذا تم تحديد هذا الخيار، فسيسمح لك بإدخال مستندات متعددة في وحدة الفصل بعد ورقة فارغة
 بإنشاء ملفات مستندات منفصلة Smart Touchالتغذية مع ورق فارغ بين المستندات. بعدها تقوم 

لمجموعة الصور التي تم مسحها ضوئيًا بعد كل ورقة فارغة.

 في تطبيق المسح الضوئي لديك لكي ال شيء إلى اكتشاف الصورة الفارغةيجب تعيين مالحظة:
تعمل هذه الميزة. 

 — يتيح لك تهيئة الماسحة الضوئية للبحث عن رمز شريطي في الصور. فصل بالرمز الشريطي
ستقوم الماسحة الضوئية بالبحث في كل صورة وفك تشفير الرمز الشريطي األول التي تجده. في حال 

 Smartتحديده، يتيح لك وضع عدة مستندات ذات رمز شريطي في وحدة التغذية. بعدها تقوم 
Touch بإنشاء ملفات مستندات منفصلة لمجموعة الصور التي تم مسحها ضوئيًا بعد كل رمز 
شريطي.
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 يمكن اكتشاف الرموز الشريطية التالية:

5 من 2تداخل -
9 من 3الرمز -
128الرمز -
شريط الرموز-
-UPC-A
-UPC-E
-EAN-13
-EAN-8
-PDF417

مالحظات:
 نقطة في البوصة أو أعلى. 300للحصول على اكتشاف مثالي للرمز الشريطي، استخدم دقة •

.)i4x50(ال ينطبق هذا على أجهزة المسح الضوئي 

، يُستخَدم الرمز الشريطي الفصل بواسطة الرمز الشريطي وتسمية الملف قبل الحفظعند تحديد •
المقروء أوالً في الدفعة ليكون اسم الملف. في حالة الحاجة إلى استخدام الرمز الشريطي لتسمية 

.تسمية الملف قبل الحفظالملف، يمكن إلغاء تحديد 

يمكن أن تقرأ بعض أجهزة المسح الضوئي رموز شريطية متعددة. إذا بدا أن الفصل باستخدام •
دليل إعداد الرمز الشريطي ال يكشف عن الرمز الشريطي المناسب للفصل؛ فقم بمراجعة "

TWAIN .للماسحة الضوئية الخاصة بك. يشرح دليل اإلعداد كيفية تكوين قراءة الرمز الشريطي "

 — يعرض مربع حوار حجم الصورة الفارغة. يتيح لك هذا الخيار تحديد الحد األقصى لحجم اإلعداد
الصورة التي تعتبرها الماسحة الضوئية فارغة. أي صورة يزيد حجمها عن هذه القيمة تعتبر غير 

فارغة ويتم حفظها كجزء من ملف المستند. 

.األعلى إلى األسفليمكن ضبط قيمة العتبة لتقرير الصفحات الفارغة من 

مالحظات: 

 الصفحات الفارغة، يجب إجراء التحديدات التالية:Smart Touchحتى يحدد •

.bmp يكون.أال يجب نوع الملف-

: إعدادات نافذة الماسحة الضوئية: مسح كـفي خيار-
اكتشاف الصورة الفارغة = ال شيء

Group-4 أو JPEGنوع الضغط = 
جودة الضغط = مسودة، أو جيد، أو أفضل لأللوان

الصفحات الخالية في مستندات األبيض واألسود، انتقل إلى  Smart Touchإذا لم يكتشف •
) ATP( على أيٍ من جودة التحويلإعدادات مسح كـ. على عالمة تبويب عمليات الضبط، حدد 

.مسودة (ثابت) أو عادي
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— يعرض اسم مجموعة من إعدادات الماسحة الضوئية المحددة حاليًا لالستخدام اختصار اإلعدادات مسح كـإعدادات 
 كماسحات ضوئية. يطلق على هذه المجموعة المسماة من إعدادات Kodak أو Alarisمن قبل 

.اختصارالماسحة الضوئية اسم 
 التي تسمح لك بتحديد اختصار Kodak أو Alaris: لعرض نافذة الماسحة الضوئية اإلعدادات

إعدادات الماسحة الضوئية مختلف. ويتم حفظ اختصار اإلعدادات الجديد واستخدامه افتراضيًا في كل 
مرة يتم فيها تشغيل الوظيفة.

 Kodak أو Alarisللحصول على معلومات تفصيلية حول نافذة الماسحة الضوئية مالحظة:
" على صفحة ويب لدعم TWAIN دليل إعداد، راجع "TWAINالرئيسية ومصدر بيانات 

. www.alarisworld.com/go/supportالماسحة الضوئية: 

 أو Alarisإذا تم تحديده؛ فسيتم عرض نافذة الماسحة الضوئية عرض اإلعدادات قبل المسح الضوئي: 
Kodak قبل مسح المستند (المستندات) ضوئيًا، مما يسمح لك بتحديد اختصار إعدادات الماسحة 

 في كل مرة يتم فيها تشغيل Kodak أو Alarisالضوئية. سيتم عرض نافذة الماسحة الضوئية 
الوظيفة.

 — يغلق نافذة التهيئة. في حال إجراء تغييرات وعدم حفظها، يتم عرض رسالة تسألك إذا كنت موافق
تريد حفظ التغييرات.

 — يغلق نافذة التهيئة من دون حفظ أّي تغييرات.إلغاء
 — يحفظ أّي تغييرات.تطبيق
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إذا كنت تريد تخصيص المهام وأرقام الوظائف؛ فاتبع هذه اإلجراءات. للحصول على معلومات مفصلة تخصيص المهام
، راجع القسم الذي يحمل عنوان "نافذة Smart Touchحول الخيارات الموجودة على نافذة تهيئة 

التهيئة".

 الموجود في علبة النظام.الماسحة الضوئيةانقر فوق رمز .1

.تهيئةحدد .2
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 سيتم عرض نافذة التهيئة.

.اختصار المهمةحدد اختصار المهمة المطلوب تهيئته من القائمة المنسدلة .3

. عندما يظهر مربح إعادة تسميةإذا كنت تريد تغيير اسم اختصار المهمة، انقر فوق مالحظة:
حوار اختصار إعادة التسمية حيث يمكنك إدخال اسم جديد ورسم إذا لزم األمر. لمزيد 

من المعلومات، راجع القسم الُمسمى "نافذة التهيئة" الوارد من قبل في هذا الدليل.

.الوجهةحدد الوجهة المطلوبة من القائمة المنسدلة .4

المسح إلى:  باعتبارها وجهتك، تكون خيارات الطابعة/طابعة الفاكسفي حال تحديد مالحظة:
 غير متوفرة. وبدالً من ذلك، يتاح أمامك خيار تحديد طابعة نوع الملفخيارات 

مختلفة عن الطابعة االفتراضية.

. يؤدي هذا إلى تحديد نوع الملف المراد نوع الملفحدد نوع الملف المطلوب من القائمة المنسدلة .5
للملف اإللكتروني المطلوب إنشاؤه. 

يتم تخزين المستندات في مجلد "مستنداتي" بشكل افتراضي. إذا كنت تريد تغيير الموقع، فأدخل .6
 لتحديد مجلد مختلف.استعراضاسم المجلد أو انقر فوق 

حدد تنسيق اسم الملف المطلوب من القائمة المنسدلة..7

 حسب الحاجة.اسم الملف بادئةأضف بادئة السم الملف من خالل إدخال النص في نطاق .8

 على تسمية الملف قبل الحفظإذا كنت تريد إدخال اسم الملف الخاص بك، فحدد خانة االختيار .9
نافذة التهيئة.

.خيارات المسح الضوئيحدد أّي خيار تريده من .10

، إضافة كلمة أساسية إلى ملف مستند؛ فلن تكون الطابعة/الفاكسإذا كانت الوجهة مالحظة:
 متوفرة.تمكين الرمز الشريطي، وفصل بعد صفحة خاليةو



A-62001_ar   1 202215 أغسطس

إذا كنت تريد تعديل الصور قبل الحفظ أو اإلرسال بالبريد اإللكتروني أو الطباعة، فحدد الخيار .11
.تعديل الصور قبل اإلرسال

حدد اختصار مختلف إلعدادات الماسحة الضوئية تبعًا لنوع المستند الجاري مسحه ضوئيًا من .12
مصدر بيانات  ، يتم تشغيلاإلعدادات. عند النقر فوق إعدادات زر مسح كـ:خالل تحديد الزر 

TWAIN ويتم عرض نافذة الماسحة الضوئية Alaris أو Kodak.الرئيسية 

دليل إعداد  في "TWAINيمكن العثور على معلومات تفصيلية حول مصدر بيانات مالحظة:
TWAIN :على صفحة ويب لدعم الماسحة الضوئية "

www.alarisworld.com/go/support.

عرض إذا كنت تريد تغيير اختصار إعدادات الماسحة الضوئية قبل إجراء المسح الضوئي، فحدد .13
. Smart Touch من نافذة تهيئة تطبيق اإلعدادات قبل المسح الضوئي

.تطبيقانقر فوق .14

.14 - 3قم بتعديل اختصارات المهام األخرى بتكرار الخطوات .15

.موافقعند االنتهاء، انقر فوق .16
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إذا أردت إنشاء تطبيق مخصص خاص بك، اتبع الخطوات الواردة أدناه. من نافذة التهيئة:تطبيقات مخصصة

. سيتم عرض مربع حوار تطبيق مخصص.تطبيق مخصص وحدد جديدانقر فوق رمز .1

 ثم انقر فوق الوجهة كما تريده أن يظهر في القائمة المنسدلة الوجهة اسمأدخل اسًما في نطاق .2
 لتحديد برنامج التطبيق. استعراض
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وسيظهر مربع حوار فتح.

. تتم إضافة البرنامج فتح) وانقر على exe. قم بتحديد موقع برنامج التطبيق وحدده (مثالً، ملف .3
المحدد إلى مربع حوار تطبيق مخصص.

. تتوفر الوجهة الجديدة اآلن في القائمة. موافقانقر فوق .4

 Smart Touchإعداد 
إلجراء المسح الضوئي إلى خادم 

Microsoft Office 
SharePoint

 أداة تعاون وبمثابة مكتبة المستندات. فكما هو الحال مع خادم ملفات الشبكة SharePointيعتبر 
 مكتبةً يمكن الوصول إليها مركزيًا حيث يمكنك التعاون من خاللها SharePointالتقليدي، يوفر 

وحفظ المستندات التي يحتاج اآلخرون مشاركة الوصول إليها. 

 أفضل من خادم ملفات الشبكة حيث يوفر كذلك وظيفة متقدمة ومدمجة إلدارة SharePointيعد 
المستندات يمكن الوصول إليها في أّي وقت ومن أّي فرد مخول له الوصول إلى المستندات التي تم 

مسحها ضوئيًا. 

. Smart Touch على خادم مركزي متصل بالشبكة ومنفصل عن SharePointيتم إعداد خادم 

 طريقة لمسح المستندات التي تريد مشاركتها ضوئيًا وإرسالها إلى خادم Smart Touchيوفر 
SharePointسؤال .

 SharePoint، يمكنك استخدام إمكانيات SharePointبمجرد تحميل الملف اإللكتروني إلى 
إلدارة المستندات التي تم مسحها ضوئيًا.

. SharePointالصحيح لخادم URLعنوان على بمسؤول النظام للحصول االتصال ربما يلزم

 صالحة.مرور وكلمة دخول تسجيل  وSharePoint  موقعإلىالوصول لنظاممسؤوالسيمنحك

.SharePointيجب توفر إمكانية الوصول إلى مستوى مساهم لتحميل الملفات اإللكترونية إلى 
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.SharePoint، ومن ثمَّ جديدحدد رمز .1

.SharePoint يتم عرض مربع الحوار إعداد المسح الضوئي إلى 

 كما تريده أن يظهر في القائمة المنسدلة الوجهة.اسم الوجهةأدخل اسًما في نطاق .2
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اتصل بمسؤول النظام الخاص بك للحصول على تفويض حدد أحد خيارات تسجيل الدخول. .3
. إلرسال المستندات إلى الموقع

 إذا كنت تريد الوصول إلى خادم Windowsاستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى حدد •
SharePoint باستخدام بيانات تسجيل الدخول المستخدم وكلمة المرور عينها التي 

 على الكمبيوتر. Windowsتستخدمها في تسجيل الدخول إلى 
 SharePoint إذا كنت تريد الوصول إلى خادم SharePointاستخدام حساب حدد •

باستخدام تسجيل دخول مستخدم وكلمة مرور فريدين. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، يجب عليك 
 كلمة المرور.و تسجيل دخول المستخدم نطاقاإلدخال في 

 على اسم المجال. إذا تم تضمين اسم مجال؛ فإن تسجيل دخول المستخدميمكن أن يشتمل اسم 
 (اسم المجال متبوًعا بخط المجال/اسم المستخدمالتنسيق المطلوب من قبل المستخدم سيكون: 

مائل عكسي يليه اسم تسجيل دخول المستخدم).

/http://yourhostname هو URL. تنسيق باسم المضيف الخاص URLأدخل عنوان .4
yoursite:يتألف ذلك من التالي .

.https أو http – إما النظام•
 — اسم الخادم. وقد يشتمل هذا على رقم المنفذ.اسم المضيف•
.)الموقع — (اختياري، يمكن كذلك إدخاله في نطاق الموقع•

 (االسم). قد ال ينجح االستعراض إذا لم يكن مسموًحا للمستخدم الموقع بحثًا عن استعرضأدخل أو .5
بالوصول إلى موقع المستوى العلوي (الموقع الذي يتم إدخاله ضمن اسم المضيف).

. يمكن إدخال أّي مستند أو مكتبة الصور هنا. لعرض اسم/مجلد المكتبة عن استعرضأدخل أو .6
  عرض مكتبات المستندات فقطقائمة مكتبات المستندات فقط عند االستعراض، حدد خانة االختيار

في نافذة االستعراض.

مالحظات:

 ضوئيًا وتحميلها إلى خادم Smart Touchيمكن مسح جميع أنواع الملفات المدعومة بواسطة •
SharePoint إال أّن الملف من نوع .BMP يقوم بإنشاء ملفات أكبر ومن ثم يستغرق وقتًا أطول 

للتحميل. 
 بإنشاء أسماء الملف تلقائيًا باستخدام التاريخ والرقم التسلسلي. يوصى Smart Touchيقوم •

. تسمية الملف قبل الحفظبتحديد الخيار 

في حال تحديد هذا الخيار، ستتم مطالبتك بإدخال اسم الملف وبالتالي سيسهل عليك العثور على 
بادئة اسم . يمكن كذلك استخدام نطاق SharePointالمستند الذي تم مسحه ضوئيًا على موقع 

على نافذة التهيئة إلضافة بادئة إلى الملفات لتحديدها بسهولة. الملف 
 أو مجلداتها المختلفة؛ فقد SharePointإذا كنت تجري مسًحا ضوئيًا بصورة متكررة لمواقع •

.SharePointتحتاج إلى إعداد اختصار لكل وجهة من وجهات 
 القياسية الخاصة بالحجم األقصى للملف والحد األقصى لطول اسم SharePointيتم تطبيق حدود •

.SharePointالملف على أّي ملفات إلكترونية تم تحميلها إلى 
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 Smart Touchحالة تحميل 
SharePointلوجهة 

تسمح لك حالة التحميل بالتحقق من حالة الملفات التي تم مسحها ضوئيًا والجاري تحميلها إلى خادم 
SharePoint بواسطة Smart Touch يحتفظ .Smart Touch) بملف السجل  .txt الذي (

. SharePointيتمتع بحالة جميع مهام 

أداة حالة التحميل متوفرة في علبة النظام بمجرد البدء في أّي مهمة إلى السحابة. يتوفر رمز األداة في 
علبة النظام لحين إنهاء األداة.

، يمكنك ترك نافذة الحالة SharePointإذا كنت تجري مسًحا ضوئيًا لعدة ملفات إلى مالحظة:
مفتوًحا حتى تتمكن من مراقبة حالة الملفات بسهولة أثناء تحميلها.

لعرض الخيارات.  Smart Touch SharePointانقر فوق رمز أداة •

من األداة، يمكنك القيام بما يلي: 
 لعرض تقدم مهمة المسح الضوئي الحالية.الحالةانقر فوق -

 في النافذة، إلغالق نافذة الحالة.النقر فوق مالحظة:

 لعرض ملف السجل.عرض السجلانقر فوق -

 إلزالة جميع المعلومات حول مهام المسح الضوئي السابقة من ملف مسح السجلانقر فوق -
السجل.

.Smart Touch SharePoint الذي يوفر معلومات حول أداة حولانقر فوق -

. إذا قمت بإنهاء األداة أثناء Smart Touch SharePoint إلغالق أداة إنهاءانقر فوق -
جاِر تحميل الملفات. هل أنت متأكد أنك تريد تحميل أحد الملفات، سيتم عرض الرسالة التالية 

سيتم عرضه. إيقاف التحميل والخروج من التطبيق؟

 أثناء وجود مستندات أخرى Smart Touch SharePointقد يؤدي إنهاء أداة مالحظة:
 إلى منع تحميل الملفات.SharePointترغب في مسحها ضوئيًا إلى 
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 بتحميل ملف إلى Smart Touchقد تحدث الحاالت التالية ويتم نشرها في سجل األخطاء أثناء قيام حاالت الخطأ المحتملة
. SharePointموقع 

مالحظات:

 SharePointإذا كنت تواجه صعوبة في تحميل الملفات، فتأكد من إمكانية الوصول إلى موقع •
 أو كان ثمة مشكلة في اتصال SharePointباستخدام مستعرض إنترنت. إذا لم يعمل خادم 

 تحميل الملفات.Smart Touch؛ فسيتعذر على SharePointالشبكة بين الكمبيوتر وخادم 

 عند استخدام SharePoint الخاص بـ URLيجب استبدال األحرف الخاصة التي تظهر في •
 Smart في SharePoint الخاص بموقع URLمستعرض إنترنت بالحرف المناسب في نطاق 

Touch%" في 20. على سبيل المثال، يجب استبدال "URL بالمستعرض بمسافة خالية في نطاق 
URL الخاص بموقع SharePoint في Smart Touch.

الحل المحتملالوصفرسالة الخطأ

 URLتنسيق غير صالح لعنوان 
.SharePointالخاص بموقع 

تأكد من صحة الصيغة ومن توفر أجزاء المسار  بشكل صحيح. اسم المضيفلم يتم تنسيق اإلدخال في نطاق 
.SharePointالمطلوبة إلى موقع 

 أو SharePointتعذر العثور على اسم مضيف الخادم أو موقع اسم غير صالح للمضيف أو الموقع.
الموقع الفرعي.

تأكد من صحة اسم المضيف وأسماء الموقع 
والموقع الفرعي. 

حساب غير مخول أو اسم موقع أو 
مسار مجلد غير صالح.

قد تكون بيانات تسجيل دخول المستخدم غير مخولة للوصول إلى 
 أو تعذر العثور على اسم الموقع على المضيف SharePointموقع 

أو قد يكون اسم المجلد غير صحيح. 

تأكد من صحة بيانات تسجيل دخول المستخدم •
وكلمة المرور. قد يلزم كذلك االتصال بمسؤول 

النظام لديك للتأكد من توفر إذن للوصول إلى 
.SharePointموقع 

تأكد من صحة اسم الموقع واسم المجلد.•
مسار غير صالح للمكتبة أو المجلد أو 

تعارض اسم الملف.
تعذر العثور على اسم المكتبة أو اسم المجلد على الخادم أو تم إيداع 

 وتم تكوين SharePointملف يحمل االسم نفسه بالفعل في موقع 
الموقع ليطلب سحب المستندات قبل تعديلها.

تأكد من صحة أسماء المكتبة والمجلد.•
 Smartقم بتغيير اسم الملف الذي يستخدمه •

Touch للصورة التي تم مسحها ضوئيًا إلى اسم 
ملف فريد.

حساب غير مخول أو بيانات غير 
صالحة لتسجيل دخول المستخدم أو 

كلمة المرور.

قد ال تكون بيانات تسجيل دخول المستخدم مخولة للوصول إلى موقع 
SharePoint.أو تم إدخال كلمة مرور غير صحيحة 

تأكد من صحة بيانات تسجيل دخول المستخدم 
وكلمة المرور. قد يلزم كذلك االتصال بمسؤول 

النظام لديك للتأكد من توفر إذن للوصول إلى موقع 
SharePoint.

 SharePointفشل التحميل إلى 
بسبب انتهاء المهلة.

 SharePointتعذر تحميل الملف الذي تم مسحه ضوئيًا إلى خادم 
قبل انتهاء مهلة االتصال. قد يحدث هذا األمر عند تحميل ملفات 

كبيرة للغاية.

 بحيث مسح كـقم بتغيير إعدادات الماسحة الضوئية 
يتم إنشاء ملف أصغر أو فصل الصفحات لمسحها 

ضوئيًا كعدة مستندات.
فشل تحميل المستند لسبب غير معروف.خطأ غير معروف.

 إقامة Smart Touchقد يحدث هذا األمر كذلك إذا تعذر على 
.SharePointاتصال مع موقع 

 Smart Touchتحقق من جميع إعدادات 
SharePoint .للتأكد من صحتها 
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 إلجراء Smart Touchإعداد 
المسح الضوئي إلى وجهة بريد ويب

إلنشاء وجهة بريد ويب:

.بريد ويب، ثم حدد جديدحدد الرمز .1

يتم عرض مربع حوار بريد ويب:

.الوجهة كما تريده أن يظهر في القائمة المنسدلة الوجهةأدخل اسًما في نطاق اسم .2

 التالية: معلومات المرِسلأدخل .3

: اسم المرِسل الذي يظهر في البريد اإللكتروني.االسم•
: عنوان البريد اإللكتروني للمرِسل الذي يظهر في البريد اإللكتروني.عنوان الرد•
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 لنظام بريد ويب الذي ستستخدمه. يمكن العثور على هذه المعلومات SMTPأدخل إعدادات خادم .4
في التعليمات المتوفرة عبر إنترنت الخاصة بنظام بريد ويب. يمكن لمسؤول النظام كذلك توفير 

هذه المعلومات.

 الخاص بالبريد الصادر.SMTP: عنوان خادم عنوان الخادم•
.SMTP: رقم المنفذ الخاص بخادم المنفذ•
: يمكن تحديد هذا الخيار بناًء على متطلبات اتصال استخدام النوع التالي من االتصال المشفَّر•

 اآلمن. الخيارات هي:SMTPخادم 
ال شيء-
-SSL.يستخدم هذا الخيار طبقة مآخذ توصيل آمنة — 
-TSL يستخدم هذا الخيار أمان طبقة النقل وهو عبارة عن نسخة متابعة لبروتوكول — 

SSL.
 إدخال كلمة المرور SMTP: حدد هذا الخيار عندما يتطلب خادم الخادم يطلب المصادقة•

للوصول إلى البريد اإللكتروني.
 — أدخل اسم تسجيل دخول المستخدم الخاص بحساب البريد اإللكتروني اسم الحساب-

الذي يتم إرسال البريد اإللكتروني منه.
 — أدخل كلمة المرور المناسبة للوصول إلى حساب البريد اإللكتروني.كلمة المرور-

 إلى الحد األقصى لحجم ملف للمرفقات المسموح به من قبل الحجم األقصى للمرفقاتقم بتعيين .5
بريد ويب.

 وأدخل عنوان البريد اإللكتروني حيث سيتم إرسال المستندات إرسال بريد صامت إلى:حدد .6
الممسوحة ضوئيًا تلقائيًا كمرفقات للملف. لن تتم مطالبة المستخدم بإدخال عنوان بريد إلكتروني.

مالحظات:

عند بدء المسح الضوئي باستخدام اختصار مهمة تم تهيئته إلعداد مسح ضوئي إلى بريد ويب، •
فسيتم مسح المستندات ضوئيًا وإنشاء ملف وإرفاقه ببريد إلكتروني. تتم مطالبتك بعنوان (عناوين) 

البريد اإللكتروني المطلوب إرسال المرفقات إليه وسطر الموضوع الخاص بالبريد اإللكتروني 
والنص األساسي للبريد اإللكتروني.

 باستخدام بريد ويب وقتًا طويالً. ومن األفضل استخدام نوع ملف bmp. قد يستغرق إرسال ملفات •
 صغيرة الحجم.bmp. آخر أو إرسال ملفات 

يعمل بريد ويب بشكل أفضل حين يتوفر اتصال مباشر باإلنترنت في الكمبيوتر المستخدم إلجراء •
.Smart Touchالمسح الضوئي باستخدام 
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 إلجراء Smart Touchإعداد 
المسح الضوئي إلى تطبيق مخصص

إلنشاء وجهة تطبيق مخصص الختصار المهمة:

. تطبيق مخصص وحدد جديدانقر فوق رمز الوجهة .1

.سيتم عرض مربع حوار تطبيق مخصص

.الوجهة كما تريده أن يظهر في القائمة المنسدلة الوجهةأدخل اسًما في نطاق اسم .2

أدخل المسار للتطبيق المخصص الذي تريد استخدامه..3

، ستظهر نافذة تتيح لك التنقل إلى المجلد الذي تريد استعراضفي حالة تحديد مالحظة:
استخدامه.

.موافقانقر فوق .4
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 في حالة التحميلللتحقق من حالة الملفات التي يتم تحميلها إلى موقع موفر السحابة، استخدم الخيار التحقق من حالة تحميل السحابة
.Smart Touchقائمة علبة نظام 

سيتم عرض النافذة التالية:

 — يقوم بإغالق نافذة حالة التحميل.تم
 — يقوم بإزالة جميع عمليات التحميل الموجودة في القائمة.مسح

 — يعرض كل سجالت عملية التحميل السجل
 — يعرض اسم موفر السحابة.الوجهة

 — يعرض الوقت الذي تم فيه إنشاء الملف.وقت اإلنشاء
 — يعرض نسبة اكتمال عملية التحميل.التقدم
 — يعرض الحالة الحالية لعملية التحميل.الحالة

 — يوفر سجل تفصيلي لعملية التحميل.الوصف

في حال فشل التحميل، انقر بزر الماوس األيمن فوق صف اإلدخال الذي تعرض للفشل. سيتم عرض 
الخيارات التالية:

: يؤدي إلى إعادة تشغيل العملية أو تحميل الملف مع اإلعدادات المعدلة.إعادة البدء•
: يقوم بإزالة اإلدخال من القائمة.حذف•
: يتيح لك عرض الملفات المحلية من عملية التحميل.عرض الملفات المحلية•
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 Smartطباعة فهرس اختصار 
Touch

بمجرد قيامك بتخصيص أرقام الوظيفة والمهام، يمكنك طباعة فهرس اختصار لقائمة المهام الخاصة 
بك.

إلنشاء فهرس اختصار:

 في علبة النظام لعرض قائمة الوظائف الماسحة الضوئيةانقر بزر الماوس األيمن فوق رمز .1
. Smart Touch. يتم عرض مربع حوار طباعة فهرس اختصارات طباعةوحدد 

 لتغيير الطابعة حسب الحاجة.إعداداتانقر فوق زر .2

 إذا كنت تريد طباعة أكثر من تسمية على ورقة. في طباعة عدة تسميات على ورقة واحدةحدد .3
 المكافئ لعدد التسميات التي تريد طباعتها. الصفوف واألعمدةحال تحديد هذا الخيار، حدد عدد 

 تسميات لكل صفحة.6يمكن طباعة ما يصل إلى 

 لمشاهدة الشكل الذي ستتم فيه طباعة التسميات حسب الحاجة.معاينةانقر فوق .4

.طباعةانقر فوق .5
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 Smartإعداد الخيارات في 
Touch

 من قائمة علبة النظام.خياراتيمكنك تعيين عدد األزرار المطلوب تمكينها من خالل تحديد 

.موافقحدد عدد األزرار المطلوب تعيينها وتوفيرها وانقر فوق •

 بعرض الصور التي تم مسحها ضوئيًا قبل إرسالها إلى الوجهة Smart Touchتسمح نافذة تعديل Smart Touchنافذة تعديل 
.النهائية. بمجرد مسح المستندات ضوئيًا، ستعرض الصور في نافذة التعديل

ويمكنك من هذا اإلطار القيام بمهام التعديل الشائعة مثل تدوير الصفحات الفارغة وحذفها وغير ذلك. 
 إلرسال الصور إلى الوجهة النهائية.تمعند االنتهاء، انقر فوق 

 على نافذة التهيئة الخاص بالمهمة التي تعديل الصور قبل إرسالهالتمكين نافذة التعديل، حدد الخيار 
تقوم بتهيئتها.
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تتوفر هذه الرموز على نافذة التعديل. الستخدام أداة ما، انقر فوق الرمز لتحديد األداة ثم قم بتطبيقها 
على الصورة المطلوبة. 

 — يتيح لك إجراء مسح ضوئي لمستندات إضافية وإرفاقها بالصور الحالية. تشغيل

 — يقوم بإلغاء المسح الضوئي للمستندات.إيقاف

 — انقر فوق هذا الرمز عند االنتهاء من عرض الصور أو تحريرها والرغبة في إرسالها تم
إلى الوجهة. 

األدوات
— يقوم بتكبير جزء من الصورة. اضغط باستمرار بزر الماوس األيسر على الجزء المكبر

الداخلي من الصورة لتكبيرها. اسحب األداة عبر الصورة لتكبير مناطق مختلفة من الصورة.

 — يتيح لك تحريك الصورة بحرية حول النافذة. استخدم هذه األداة داخل الصورة تحريك
عندما تكون الصورة بأكملها غير مرئية في نافذة العرض مثالً بعد التكبير.

 درجةً لجهة اليمين. انقر داخل الصورة 90 — يقوم بتدوير الصورة بنسبة 90تدوير 
لتدويرها. 

 درجةً لجهة اليمين. انقر داخل الصورة 180 — يقوم بتدوير الصورة بنسبة 180تدوير 
لتدويرها.

 درجةً لجهة اليمين. انقر داخل الصورة 270 — يقوم بتدوير الصورة بنسبة 270تدوير 
لتدويرها.

 — يقوم بحذف الصورة. انقر داخل صورة لحذفها. يتم عرض مربع حوار للتأكيد قبل حذف
حذف الصورة. 

 — يسمح برسم منطقة مستطيلة في كل صورة. استخدم هذه األداة مع أداتي تحديد المنطقة
االقتصاص والتفريغ. انقر فوق الرمز في الجانب األيسر السفلي من الصورة إلزالة (إلغاء 

تحديد) المنطقة. 
 — يقوم باقتصاص الصورة مع االحتفاظ فقط بجزء من الصورة داخل المنطقة. اقتصاص

يتم عرض مربع حوار للتأكيد قبل اقتصاص الصورة. 

 — يقوم باستبدال جزء من الصورة داخل المنطقة بخلفية بيضاء. يتم عرض مربع تفريغ
حوار للتأكيد قبل تعديل الصورة.

 — يعرض هذا الخيار خصائص المستند الذي تريد مسحه ضوئيًا. الخصائص

 — هذه األدوات واالختصارات تتيح لك إظهار طرق عرض مختلفة أدوات تعديل أكثر
. يمكن استخدام االختصارات (مثل مفاتيح االختصار) تصغير وتكبيرللصور، بما في ذلك 

لهذه األدوات عادةً. على سبيل المثال، استخدم مفتاحي + و- للتكبير والتصغير في جميع 
الصور.
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إزالة رمز الماسحة الضوئية من 
علبة النظام

انقر فوق رمز الماسحة الضوئية الموجود في علبة النظام..1

.Smart Touch. يتم عرض مربع حوار إنهاء إنهاءحدد .2

 من علبة Smart Touch وإزالة رمز Smart Touch، تقوم بإغالق نعمعند النقر فوق 
النظام. 

 تلقائيًا ويظهر Smart Touchفي حال تحديد مربع االختيار عند اإلنهاء، تتم إعادة تشغيل •
في علبة النظام المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول. 

 في عمليات تسجيل Smart Touchإذا تم إلغاء تحديد مربع االختيار؛ فلن يتم تشغيل •
الدخول الالحقة. يلزم توفر حقوق المسؤول لتغيير هذا اإلعداد.

مالحظات:
بدء > البرامج >  من مجموعة البرامج عن طريق تحديد Smart Touchيمكن بدء -

Kodak <  Smart Touch.

 أيًضا تلقائيًا في حال مسح المستندات ضوئيًا باستخدام زر Smart Touchيتم تشغيل -
.بدء التشغيل على الماسحة الضوئية
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كيف أستطيع إدخال اسم اختصار ليظهر على شاشة عرض الماسحة الضوئية؟األسئلة الشائعة

للقيام بذلك:

 على نافذة التهيئة. يتم عرض مربع اختصار المهمة بالقرب من نطاق إعادة تسميةانقر فوق زر .1
حوار إعادة تسمية االختصار.

أدخل اسم االختصار..2

تعيين أزرار الماسحة الضوئية ألحد التطبيقات
على الكمبيوتر الخاص  Smart Touchو KODAK Capture Pro إذا تم تثبيت كل من برنامج

بشكٍل دائم عند  Smart Touch بي؛ فهل يمكنني تكوين الكمبيوتر الخاص بي بحيث يتم استخدام
الضغط على زر الماسحة الضوئية؟

.نعم للقيام بذلك:

.مسؤولقم بتسجيل الدخول بصفتك .1
.Smart Touchقم بتشغيل برنامج .2
 الموجود في علبة النظام.الماسحة الضوئيةانقر بزر الماوس األيمن فوق رمز .3
.إنهاءحدد .4
. إذا لم يكن محدًدا، Windowsتشغيل التطبيق عند بدء تشغيل تأكد من تحديد مربع االختيار .5

 مرةً أخرى.Smart Touch وإنهائه، ثم تشغيل Smart Touchفقم بتحديده 
قم بتسجيل الخروج من حساب المسؤول..6
قم بتسجيل الدخول بحساب غير المسؤول..7
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مالحظات:

مسؤول ، يجب تسجيل الدخول بصفتك Windows وMicrosoft Vistaبالنسبة ألنظمة التشغيل •
 لتهيئة النظام لديك بحيث يتم تشغيل التطبيق المطلوب.متميز

 KODAK Capture Proإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول كمسؤول عادةً عند استخدام برنامج •
؛ فسيكون آخر تطبيق تم تشغيله هو التطبيق المستخدم عند الضغط على زر Smart Touchو

الماسحة الضوئية.

؟Smart Touch كيف يمكن استعادة تعريفات اختصار المهمة إلى التعريفات التي ترفق مع

 وظيفة الستعادة اإلعدادات االفتراضية. ومع ذلك، يمكن القيام بذلك عن Smart Touchال يوفر 
 LOCALAPPDATA%\Smart%، واالنتقال إلى الدليل Smart Touchطريق الخروج من 

Touch\[model#] وحذف مجلد اإلعدادات ومحتوياته، ثم إعادة تشغيل Smart Touch من 
. بدء> البرامجقائمة 

بريد ويب
؟Smart Touch أي تطبيق بريد ويب يمكن استخدامه مع

 (بروتوكول نقل البريد SMTP للعمل مع أّي نظام بريد ويب يستخدم Smart Touchصمم 
 Yahoo Mail وAOL وHotmail وGmailالبسيط). على سبيل المثال، يستخدم كل من 

. ويجب االطالع على التعليمات المتوفرة على اإلنترنت المقدمة SMTPبروتوكول نقل البريد البسيط 
من موفري بريد ويب لمعرفة اإلعدادات المطلوبة لنظام بريد ويب.

ما الفرق بين الوجهات للبريد اإللكتروني وبريد الويب؟

يجب استخدام البريد اإللكتروني كوجهة عند إجراء مسح ضوئي إلى نظام بريد إلكتروني متوافق مع 
MAPI (واجهة برمجة تطبيقات المراسلة) مثل Microsoft Outlook أو IBM Lotus Notes .

 مثل SMTPيجب استخدام بريد ويب مع الخدمات المعتمدة على بروتوكول نقل البريد البسيط 
Gmailو Yahoo Mail .
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