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A program tevékenységei –  

Adatrögzítő folyamat lépései 

 A dokumentum főbb azonosító adatainak 

adatbázisba rögzítése  

 Automatikus vonalkód címke nyomtatás az 

adatrögzítés végén  

 Utólagos vonalkód címke nyomtatási lehetőség  
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A program tevékenységei –            

A digitalizáló folyamat lépései 

 Dokumentumok digitalizálása (szkennelés) 

 A digitalizált képeken levő vonalkódok felismerése 

 Az egy vonalkódhoz tartozó képek közös virtuális 

dokumentumba összegyűjtése  

 Tömörített, többlapos TIF képfájlok előállítása  

 Képek feltöltése a digitális dokumentumtárba (FTP 

segítségével) 

 Keresés a rögzített főbb adatok alapján 
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Az alkalmazás megvalósítása –     

Fejlesztő környezet 

 Microsoft Windows XP Professional SP3 operációs 

rendszer 

 Microsoft Visual Basic 2010 Express .NET 

programfejlesztő eszköz (.NET 4.0) 

 MySQL Community Server 5.5.9 adatbázis 

kiszolgáló 

 WEB és FTP célra Windows XP Professionalben 

levő Internet Information Service  
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Az alkalmazás megvalósítása –       

Külső fejlesztőktől származó kódok   

 Képről vonalkódokat felismerő modul 

 Szkennert vezérlő Twain komponens 

 FTP kommunikációt megvalósító csomag 

 Képmegjelenítő vezérlő  
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Adatrögzítő funkció 

 A papír alapú dokumentum lényeges jellemzőinek 

rögzítése adatbázisba (pl. szerződés szám, iktatási 

szám, érkeztetési dátum) 

 Adatrögzítés után kinyomtatódik egy vonalkód 

címke 

 A vonalkód címke lesz a továbbiakban a 

dokumentum egyedi azonosítója   
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Adatrögzítési űrlap 
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Egyedi vonalkód nyomtatás 

    Az automatikus vonalkód címke nyomtatás 

hibája esetén itt lehet megismételni egyedileg 

a címke előállítását. 
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Digitalizáló folyamat –  

Szkennelés 

 A vonalkód címkékkel ellátott dokumentumok 
tömeges digitalizálása 

 A kisebb, lapadagolóval ellátott szkennerek nem 
alkalmasak erre a feladatra 

 Dokumentum szkenner használata javasolt 
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Digitalizáló folyamat –  

Szkennelési képernyő 
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Digitalizáló folyamat –  

Vonalkód azonosítás 

 A program azonosítja a digitalizált képeken levő 

vonalkódokat 

 A felismert kódokat a képfájl bejegyzés mellé rögzíti 

 Sikertelen azonosítás esetén a kód javítható 

 Egy „virtuális dokumentum” vonalkódtól vonalkódig 

tart  
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Digitalizáló folyamat –  

Vonalkód azonosítás képernyő 
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Digitalizáló folyamat – Többlapos  

TIF formátumú fájlok előállítása 

 A képfájlok egyesítése többlapos TIF formátumú 

fájlokba történik 

    A több lapból álló dokumentumok ilyen formán 

történő „egybecsomagolása” egyszerűvé tette a 

későbbi képekkel történő műveleteket. 
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Digitalizáló folyamat – Képek feltöltése a 

dokumentumtárba 

 A képek FTP szerver könyvtáraiban tárolódnak 

    A képfeltöltés FTP segítségével történik a folyamat 
végén automatikusan, abból a könyvtárból ahova 
előállította a program. 

    Hiba esetén van lehetőség később is feltölteni a 
fájlokat egyesével vagy az adott könyvtárból 
automatikusan. 
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Digitalizált dokumentumok 

visszakeresése 

 Keresés a főbb azonosító adatok alapján 
(Szerződés szám, telefonszám, iktatási szám, 
dátum, vonalkód) 

 Lehetőség van a dokumentum fájlba mentésére 

 A képekkel végezhetők forgatási, zoom, inverzbe 
váltási műveletek 

 Nyomtatási lehetőség, kinyomtatható a teljes 
dokumentum, illetve az adott oldal   
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Digitalizált dokumentumok 

visszakeresése űrlap 
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Digitalizált dokumentumok megjelenítése 


