
Inovação em imagens digitais

Ficha de Informações da Kodak Alaris

+1,5 trilhão Mais de 
2,1 milhões

Líder de 
mercado 2
Captura para produção
 

 

Excelentes avaliações de clientes
• 9,5/10 Satisfação Total
• 9,3/10 Fácil de fazer negócios
• 9,2/10 Provavelmente recomenda
• 93,8% Taxas de correção do serviço pela 

primeira vez, ou melhores 5

 

Com base em nossa tecnologia de ponta, a Kodak Alaris está avançando com foco em nosso papel na transformação de seus negócios.

20%
de precisão na alimentação 
de documentos7

 

Ciência da imagem que faz sentido

Mais de 150 99,999%

Entrega especializada com parceiros

Estamos empenhados em provar que a Kodak Alaris é a escolha certa para o seu negócio. Venha e mostraremos a você como fazer isso.

Kodak Alaris. Faz sentido.

• Vencedor do Programa de Parceiros 5 Estrelas da CRN de 2019 
(terceiro ano consecutivo)

• Programa de Marketing de Canal do ano da SiriusDecisions de 2018
• Melhor Fornecedor de Canal da Business Solutions Magazine de 2017

AlarisWorld.com

Fontes

1 Com base no volume médio de digitalização para base de instalação global da Kodak Alaris.
2 Com base na avaliação interna da Kodak Alaris de dados de receita de mercado de analistas do setor.
3 Dados de fabricação da Kodak Alaris
4 Com base em testes do Keypoint Intelligence-Buyers Lab de Scanners Kodak Série S2000
5 Com base nos registros do Kodak Alaris Service Systems por 3 meses (julho a setembro de 2020).
6 patentes americanas concedidas desde 2000.
7 Com base em testes do Keypoint Intelligence-Buyers Lab de 19 scanners (2 milhões de páginas) de 2013 a 2017.
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Primeiros Scanners 
de Produção Kodak

Kits com Garantia 
Estendida

Software de 
Captura para Alto 
Volume Introdução da 

tecnologia Perfect Page

Lançamento do 
Capture Pro Software

Introdução dos 
Scanners Série S2000

Anúncio dos Scanners 
Série S3000

Primeiros Scanners 
de Captura Fundação da Kodak 

Alaris

Introdução da 
Solução Inteligente de 
Digitalização - INfuse

Serviços e suporte altamente 
recomendados 

Ganhamos 5 vezes em 
6 anos de premiação

Ao longo dos anos, ajudamos os clientes a cumprir suas metas de transformação digital acrescentando à sua rotina a inovação da ciência da imagem, 
tecnologia premiada e nossa rede global de parceiros. A Kodak Alaris está onde começa a transformação digital.

Prêmios da Linha de Scanner do 
Ano da Buyers Lab (BLI) em 
2016, 2017, 2018, 2020 e 2021. 

patentes para inovações em 
captura e processamento de 
imagem 6

de vantagem em 
precisão de OCR versus 
a concorrência 4

Somos indicados para o seu negócio, explorando 
as melhores maneiras de estabelecer parcerias 
e fornecer soluções.

de páginas digitalizadas por 
scanners da Kodak Alaris 
desde 1990 1

 

de scanners fabricados 
desde 1990 3


