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Załącznik nr 1 B 

 

Opis przedmiotu zamówienia – część II 

 

1. Minimalne wymagania dotyczące programu do profesjonalnego pozyskiwania (akwizycji) 

obrazów przy użyciu skanera przeznaczonych do komputerowej analizy obrazu zostały 

opisane w  poniższej tabeli: 

  

Lp. Program do profesjonalnego pozyskiwania (akwizycji) obrazów przy użyciu skanera, 

przeznaczonych do komputerowej analizy obrazu – licencja jednostanowiskowa  

1 Automatyczna kalibracja IT8 

2 Tryb ekspercki - Expert Mode 

3 16-bitowy histogram 

4 Wbudowane profile dla materiałów światłoczułych 

5 Asystent wspierający pracę z oprogramowaniem: menadżer obsługi programu kierujący 

krok po kroku digitalizacją obrazu zależnie od rodzaju materiału i przeznaczenia  

6 Podgląd koncepcji – opcja w programie pozwalająca zapoznać się z efektami różnych 

ustawień skanowania 

7 Rejestracja maksymalnego zakresu dynamicznego oryginału, wykonując podwójne 

skanowanie ze zwiększonym czasem ekspozycji drugiego skanu. 

8 Usuwanie szumów obrazu 

9 Usuwanie kurzu i rys 

10 Konwersja negatyw – pozytyw  

11 Rozpoznawanie ramek i dzielenie zdjęć 

12 Przetwarzanie wsadowe 

13 Automatyczna optymalizacja kontrastu 

14 Obsługa RAW Data – 16 / 48 bit 

15 Dostępność 16 bitowych histogramów 

16 Wbudowane profile dla materiałów światłoczułych 
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17 Zgodność z szerokim spektrum skanerów, min z: Canon, Epson, Microtek. 

2. Przedmiotem zamówienia jest 1  licencja jednostanowiskowa, dożywotnia. 

3. Forma dostawy – licencja elektroniczna 

4. Termin dostawy – 7 dni od dnia podpisania umowy.  


