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Kodak Info Input V6
Excelente solução para captura distribuída e 
otimização do fl uxo de trabalho

Embora tenhamos dominado a automação dos processos baseados em informações, 
ainda precisávamos solucionar como unifi car em um único lugar dados vindos de 
diferentes lugares. Após muito tempo e esforço empregado no estudo desta lacuna, 
a Kodak Info Input V6 chega para solucionar esse problema. A tecnologia permite 
que empresas automatizem processos no momento da captura do arquivo físico, 
eliminando a necessidade de organizar, processar imagens, extrair dados, nomear 
arquivos, converter documentos e encaminhá-los de maneira manual.

“A solução Kodak Info Input V6 não apenas reduz a quantidade de tempo gasto 
processando documentos impressos, como elimina vários erros que podem 
prejudicar os processos automatizados mais adiante”, diz Lee Davis, Diretor Associado 
de Software/Scanners da Keypoint Intelligence. “Os humanos costumam falhar em 
tarefas de inserção de dados repetitivos e triviais. Essa versão da solução utiliza 
tecnologia OCR/ICR/OMR, aprimoramento de imagens e classifi cação automática de 
documentos para remover pessoas das partes em que elas erram mais.”

A solução Kodak Info Input V6 recebeu o 
prêmio Escolha de 2021 da Buyers Lab (BLI) 
pela Excelente solução de captura distribuída 
e otimização de fl uxo de trabalho atribuído pela 
Keypoint Intelligence graças a:

• Experiência de usuário fácil e intuitiva

• Digitalização sem driver com os 
dispositivos S3000 da empresa

• Classifi cação visual que reconhece e 
separa automaticamente os documentos 
por tipos para depois extrair informações 
específi cas de cada arquivo

• Extração e edição de dados de arquivos 
Word e Excel como se fossem PDF

• Advanced Forms Designer que otimiza os 
processos de indexação
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Há quase 60 anos, os clientes do setor de imagens digitais vêm usando a Keypoint 
Intelligence em testes práticos independentes, em dados de laboratório e em pesquisa 
de mercado para ter sucesso em seus produtos e vendas. A Keypoint Intelligence foi 
aclamada como o recurso mais confi ável do setor em termos de informações imparciais 
e análise, e ganhou prêmios por conta de décadas de experiência de seus analistas. Os 
clientes aprenderam a utilizar esse conhecimento essencial em suas tomadas de decisões 
estratégicas, na viabilização das vendas diárias e na geração de excelência operacional, 
melhorando os objetivos comerciais e aumentando os resultados. Com um foco central 
nos clientes, a Keypoint Intelligence continua a evoluir durante as mudanças no setor, 
com a expansão de suas ofertas e a atualização de seus métodos, ao mesmo tempo em 
que procura entender claramente e responder às necessidades dos clientes, seus canais 
e sua transformação no setor de imagens e impressões digitais.

Sobre a Keypoint Intelligence 

Os prêmios Escolha de software e imagens de documentos se destacam no setor e são 
conquistados com muito suor porque têm como base testes rigorosos, incluindo avaliação 
de atributos-chave como recursos, usabilidade e valor. Cada produto que passa no teste 
de laboratório ganha a classifi cação Platina, Ouro, Prata ou Bronze; os produtos com os 
melhores desempenhos se qualifi cam como candidatos ao prêmio Escolha.

Sobre os prêmios Escolha de software da Buyers Lab
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