Професионален софтуер за
събиране и анализ на данни

Remark Office OMR е водещ софтуер за изготвяне, сканиране, събиране и анализиране на информация от всякакъв тип
хартиени носители, чрез оптично разпознаване на знаци. Софтуера събира данни от всякакви бланки, съдържащи полета за
отметки (кръгове и квадрати), баркодове и печатен текст чрез технология за оптично разпознаване на символи (OCR). Този
много-функционален софтуер се използва за обработка на десетки милиони тестове, въпросници и други хартиени бланки от
1991 г., спестявайки ценно време на потребителите които го използват.

Създавайте и принтирайте собствени бланки с помощта на Microsoft Word или друг софтуер
Сканирайте готовите бланки и използвайте Remark Office OMR за да локализирате информацията
Анализирайте информацията или я експортирайте към друга програма по Ваш избор



Елиминирайте ръчното въвеждане на данни

В три лесни стъпки, Remark Office OMR извлича бързо и прецизно данните от попълнените бланки с маркирани полета
(анкетни карти, изпити, тестове, въпросници и др.). Възползвайте се от вградените опции за анализ и отчет или
експортирайте събраните данни в желан формат: Excel, SPSS, CSV и др. С Remark Office OMR обработката на попълнени
бланки и анализирането на резултати е изключително лесно, бързо и надеждно.



Вградени опции за анализ и отчет

Remark Office OMR разполага с модул за анализ Remark Quick Stats®, който позволява бърз анализ на резултатите и
изготвянето на детайлни отчети и графики. Отчетите могат да се експортират в различни формати, включително PDF и
след това да бъдат изпращани по електронна поща за по-бързо и ефективно разглеждане на резултатите.

Безупречно извличане и анализ на резултати
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Пробвайте безплатно
Основни функции


Прецизно разпознаване на полета за попълване, чрез
патентовано решение за оптично разпознаване на знаци
(OMR)



Автоматично разпознаване на машинно печатан текст (ORC)



Баркод разпознаване



Разпознаване на полета съдържащи свободен текст
(ръкописен)



Експорт на данни в различни формати (SPSS, Access, Excel,
XML, CSV, Google Drive, Dropbox и др.)



Вградени опции за анализ и отчет



Проверява и сравнява информацията с външни бази данни

Ключови предимства


Елиминира нуждата от ръчна обработка и намалява
времето за изпълнение



Намалява разходите за хартия и мастило



Работи с повечето световни производители на скенери
(не изисква специален хардуер)



Разпознава графични материали създадени от
мултифункционални принтери и скенери (TIFF, JPG,
PDF)



Предоставя възможност за изготвяне на детайлни
отчети



Поддържа гласово разпознаване за въвеждане на
ръкописни бележки или корекция на изключения



Възможност за допълване на информация "в
движение" при обработка на бланки (пример:

Gravic - Remark Product Group
Gravic Inc. - Remark Product Group e глобален доставчик на иновативни софтуерни решения за събиране и анализ на данни. От
1991 г. компанията непрекъснато надгражда и усъвършенства своите решения в отговор на постоянно нарастващия списък с
клиенти и техните изисквания. С над 75 000 клиента по целия свят, продуктите на компанията са достигнали богато
разнообразие и отговарят на пазарните изисквания. Това което стимулира компетентните служители на компанията и техните
дистрибутори е страст към предоставяне на най-доброто софтуерно решение ориентирано към нуждите на клиента.
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