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Prefácio
Este guia inclui as informações necessárias para instalar o Kofax VRS e registrar o produto. Após
completar a instalação do Kofax VRS, será possível obter informações detalhadas sobre os
recursos do produto e a interface de usuário na Ajuda online.

Local dos arquivos do produto Kofax VRS
Se você fizer o download do Kofax VRS de um site de download, consulte as instruções no site
para extrair os arquivos do produto para um drive local a fim de realizar a instalação. Se você
receber o Kofax VRS como um pacote que inclui os arquivos do produto em uma mídia eletrônica
removível, use a mídia para realizar a instalação. Neste guia, o termo "arquivos do produto" se
aplica tanto aos arquivos extraídos quanto à mídia eletrônica.

Documentação relacionada
Além deste guia, a documentação do Kofax VRS inclui o seguinte:






Ajuda do Kofax VRS: Assistência online para o Kofax VRS Administration Console e para o
Kofax VRS Interactive Viewer.
Ajuda do Kofax VRS Test Console: Assistência de produto online para o Kofax VRS Test
Console, o aplicativo de digitalização de amostras incluso na instalação do Kofax VRS.
Notas de versão do Kofax VRS: As últimas informações que não estão disponíveis na outra
documentação do Kofax VRS. Para visualizar essas notas de versão, clique no link
Documentação nas páginas web de suporte da Kofax em www.kofax.com.

Como obter ajuda para produtos Kofax
A Kofax atualiza regularmente seu site de suporte com as últimas informações sobre produtos
Kofax.
Para acessar alguns recursos, é necessário um contrato de suporte válido com um revendedor/
parceiro Kofax autorizado ou diretamente com a Kofax.
Acesse http://www.kofax.com/support para:


Acesso às bases de conhecimento de produto
Clique em CAPTURE: SUPPORT KNOWLEDGE (CAPTURE: CONHECIMENTO DE
SUPORTE).



Acesso ao Kofax Customer Portal (Portal do cliente Kofax) (para clientes elegíveis)
Clique em CAPTURE: SUPPORT INTERACTIONS (CAPTURE: INTERAÇÕES DE
SUPORTE) e faça login.
Para melhorar seu uso do portal, acesse a página de login do portal do cliente Kofax e
clique no link para abrir o Guide to the Kofax Support Portal (Guia para o portal de suporte
da Kofax). O guia descreve como acessar o portal, o que fazer antes de entrar em contato
com a equipe de suporte, como abrir um novo caso ou visualizar um caso aberto e quais
informações coletar antes de abrir um caso.
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Clique em Por produto e selecione um nome e uma versão de produto.


Download de documentação de produtos
Clique em Documentação e selecione um nome e uma versão de produto.



Acesso a ferramentas de suporte
Clique em Ferramentas e selecione uma ferramenta a ser usada.



Informações sobre o compromisso de suporte para produtos Kofax
Clique em Opções e selecione Kofax Support Commitment (Compromisso de suporte
Kofax).

Use essas ferramentas para encontrar respostas a perguntas que possa ter, para aprender sobre
novas funcionalidades e para pesquisar possíveis soluções para problemas atuais.

Visão geral
O Kofax VRS é uma ferramenta de tratamento de imagens que busca fornecer a melhor qualidade
da imagem ao longo da maior gama de tipos de documentos. O Kofax VRS trabalha lado a lado
com seu aplicativo de digitalização para assegurar que cada imagem digitalizada atenda aos seus
padrões de qualidade. Através da detecção instantânea da baixa qualidade da imagem, o Kofax
VRS realiza melhorias automáticas na imagem. O Kofax VRS oferece um conjunto de controles
interativos de ajustes para eliminar a adivinhação com uma correção de imagem fácil e em tempo
real.
Este guia inclui informações importantes para ajudar a instalar o Kofax VRS e registrar o produto.
Todas as instalações do Kofax VRS incluem o Kofax VRS Test Console, um aplicativo de
digitalização de amostras que você pode usar para testar ou demonstrar os benefícios do Kofax
VRS.

Requisitos do sistema
Além dos requisitos de hardware aqui listados, informações sobre os sistemas operacionais
compatíveis e sobre outros requisitos do Kofax VRS estão disponíveis nas páginas web de suporte
da Kofax no site www.kofax.com.
Requisitos mínimos de hardware:



Pentium D
Memória: 2 GB

Requisitos recomendados de hardware:



Intel Core 2 Duo/AMD Athlon 64 X2
Memória: 4 GB

Instalação do Kofax VRS
Para realizar uma nova instalação, faça o download do Kofax VRS para um drive local ou use a
mídia removível de instalação fornecida no momento da compra (consulte Local dos arquivos do
produto Kofax VRS). Antes de instalar o Kofax VRS, certifique-se de ter seguido as instruções do
fabricante para instalar e conectar o scanner.
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Caso o Kofax VRS 4.x já esteja no computador, será automaticamente removido ao instalar essa
versão.
Obs. Não é possível executar a instalação do Kofax VRS por um caminho UNC.
 Para instalar o Kofax VRS
1

Confirme se seu scanner está instalado de acordo com as instruções do fabricante.

2

Feche todos os aplicativos no computador e certifique-se de que você fez login como um
usuário com direitos de Administrador.
Algumas contas de Administrador de Domínio evitam que você acesse determinadas
pastas e/ou entradas de registro no computador local. Certifique-se de que sua conta de
Administrador lhe atribui o mesmo nível de acesso a pastas e registros que a conta do
Administrador Local.

3

Inicie o instalador executando o setup.exe de um dos seguintes:



Pasta contendo os arquivos de produto do Kofax VRS
Mídia eletrônica removível

4

Na tela de Bem-vindo, clique em Avançar para continuar com a instalação.

5

Selecione a caixa de seleção para aceitar o acordo de licença e, em seguida, especifique um
local para instalar o Kofax VRS.

6

Clique em Instalar para iniciar a instalação.
O painel do Kofax VRS, Administration Console - Configuração do scanner, aparece.

7

Na lista, selecione o nome de seu scanner e clique em Avançar

8

Quando for notificado de que a instalação está concluída, clique em Concluir.

Registro de produto
Ao inicializar o Kofax VRS pela primeira vez, será solicitado que insira as informações de contato
para finalizar o registro do produto. Siga as instruções na tela para registrar seu produto online ou
pelo telefone.
Como usuário registrado, será informado sobre novos produtos, scanners compatíveis e qualquer
atualização do Kofax VRS.

Atualização para o Kofax VRS Elite
Sua licença do Kofax VRS Professional oferece suporte a um conjunto de recursos específico. Um
conjunto de recursos ampliado estará disponível caso atualize para uma licença Kofax VRS Elite
(consulte Conjuntos de recursos por licença do Kofax VRS na página 8).
O Kofax VRS Professional fornece a possibilidade de pré-visualização dos recursos do Kofax VRS
Elite antes da opção por atualizar sua licença. Para pré-visualizar os recursos, selecione Kofax VRS
Elite Demo na pasta de programa do Kofax VRS ou no Administration Console. Ao pré-visualizar
os recursos do Kofax VRS, quaisquer imagens digitalizadas possuirão um selo digital. Caso
atualize para o Kofax VRS Elite ou desative o demonstrativo, os selos não serão mais colocados.
Caso desative o demonstrativo, os recursos do Kofax VRS Elite não estarão mais disponíveis.

Kofax, Inc.

7

Guia de instalação do Kofax VRS

Após obter uma licença do Kofax VRS Elite, use o painel Licença no Administration Console para
ativá-la. Para obter instruções, consulte a Ajuda online.

Recursos da edição
Elite

Recursos da edição Professional

Tabela 1-1. Conjuntos de recursos por licença do Kofax VRS

8

Recursos

Kofax VRS
Elite

Kofax VRS
Professional

Cortar

X

X

Alinhamento

X

X

Limpeza da borda

X

X

Brilho automático

X

X

Correção de contraste

X

X

Filtro de linha

X

X

Remoção de partículas

X

X

Interface de usuário simples

X

X

Instalador simplificado

X

X

X

X

X

X

Preenchimento de furos

X

X

Detecção automática de cor

X

X

Supressão de cor

X

X

Suavização de cor

X

X

Detecção e exclusão de páginas em branco

X

X

Licença AIPE

X

X

Leitor de código de barras melhorado

X

X

Vários núcleos - CGA

X

X

Preenchimento da borda

X

Mesclar lados

X

Meio-tom inteligente

X

Perfil automático

X

Vários núcleos - Scanners de produção

X

Status do dispositivo - Local

X

Status do dispositivo - Compatível com SNMP 2

X

Orientação automática
Contraste automático, Limpeza

inteligente1

1

Equivalente ao recurso Claridade avançada em versões anteriores do Kofax VRS

2

Não disponível com o demonstrativo do Kofax VRS Elite
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Acesso do Administrador
Por padrão, os usuários do Kofax VRS possuem acesso total a todos os recursos no produto. Caso
prefira ceder acesso total somente a administradores do Kofax VRS, use um arquivo XML para
gerenciar o acesso baseado em permissões específicas para o usuário. O arquivo para esse fim é o
VRSAccess.xml, que está disponível na pasta <Common Application Data> localizada aqui:

Windows 7/Vista: ProgramData\Kofax\Vrs

Windows XP: Documents and Settings\All Users\Dados de Aplicativos\Kofax\Vrs
Formato do VRSAccess.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<VRSAccess>
<DisablePublish>0</DisablePublish>
<DisableAllAdmin>0</DisableAllAdmin>
</VRSAccess>

Por padrão, os elementos do VRSAccess.xml são definidos em (0), cedendo acesso total aos
recursos do Kofax VRS.
A tabela descreve como atualizar os elementos para o VRSAccess.xml em <Common Application
Data> para restringir o acesso aos recursos de administrador do Kofax VRS.
Tabela 1-2. Elementos do VRSAccess.xml
Se o elemento está definido como:

Usuário com login pode acessar:

DisableAllAdmin = 1

Todos os recursos do Kofax VRS exceto os painéis Preferências,
Perfis e Licença no Kofax VRS Administration Console
As configurações da barra de ferramentas do Perfil no Kofax VRS
Interactive Viewer

DisableAllAdmin = 0

Todos os recursos licenciados do Kofax VRS sem restrições

Para definir mais de um nível de acesso no mesmo computador, é possível criar uma versão de
sobreposição do VRSAccess.xml com configurações alternativas e colocá-la na pasta <Dados de
Aplicativos do Usuário> localizada aqui:

Windows 7/Vista: Usuários\<Usuário Atual>\AppData\Roaming\Kofax\VRS

Windows XP: Documents and Settings\<Usuário Atual>\Dados de
Aplicativos\Kofax\Vrs
Quando um usuário do Kofax VRS faz login no computador, o <User Application Data> é sempre
verificado primeiro para o arquivo de sobreposição. Caso o arquivo exista, ele será usado mesmo
que esteja vazio (caso em que ele tem o mesmo efeito que o arquivo VRSAccess.xml padrão, com
valores definidos em zero). Caso contrário, o arquivo VRSAccess.xml em <Common Application
Data> será utilizado.
O arquivo de sobreposição é útil se você for um usuário administrador do Kofax VRS, porque
poderá fazer o login em qualquer estação de trabalho Kofax VRS com acesso irrestrito e gerenciar
configurações relacionadas a perfis de digitalização ou a licença do produto.
Use o VRSAccess.xml para atribuir diferentes níveis de acesso aos usuários Kofax VRS no mesmo
computador ou em vários computadores. Por exemplo, é possível restringir os recursos de
administrador de um operador de digitalização enquanto atribui ao supervisor do operador de
digitalização todos os recursos de administrador. É possível atribuir acesso total a qualquer
usuário que seja responsável por gerenciar todos os aspectos de uma instalação Kofax VRS. O
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nível de acesso é baseado no login do Windows de cada usuário. Aplique a permissão de somente
leitura ao VRSAccess.xml para evitar que usuários não autorizados alterem o arquivo.

Kofax VRS e Kofax Capture
Caso possua uma instalação do Kofax Capture, essa instalação incluirá uma versão anterior do
Kofax VRS. O componente Kofax VRS será atualizado caso instale a versão mais recente do Kofax
VRS no computador que já possui o Kofax Capture. Após a atualização, uma entrada separada
para o Kofax VRS aparecerá na lista de "Programas instalados" no utilitário Programas e Recursos
(ou em Adicionar ou remover programas em um computador com o Windows XP).

Remoção do Kofax VRS
Essa seção explica como remover o Kofax VRS de seu computador. Ao remover o Kofax VRS, o
registro do produto continuará ativo no computador. Caso reinstale o Kofax VRS no mesmo
computador, não será necessário registrar o produto novamente.
 Para remover o Kofax VRS
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1

Inicie o Painel de Controle e dê um clique duplo em Programas e Recursos (ou em
Adicionar ou Remover Programas em um computador com Windows XP).

2

Selecione Kofax VRS na lista de programas instalados.

3

Clique em Desinstalar (ou em Remover em um computador com Windows XP).

4

Quando solicitado a confirmar a remoção, clique em Sim.
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