
Kodak S3000 Series
Excepcional scanner para departamentos

A Kodak S3000 Series recebeu o Prêmio 
Escolha Inverno de 2021 da BLI de 
excepcional scanner para departamentos 
atribuído pela Keypoint Intelligence graças a:

• Confi abilidade excepcional e recursos 
de compressão e precisão de OCR

• Integração com a solução Kodak 
Info Input para otimizar processos 
comerciais nos quais seja necessário 
inserir informações impressas 
em fl uxos de trabalho digitais, 
repositórios e soluções de nuvem

• Recursos seguros de captura 
distribuída

• Procedimentos de fácil confi guração e 
experiência do usuário

“ A Kodak S3000 Series oferece digitalização rápida e confi ável para ambientes de captura em 
departamentos com vários usuários”, diz Lee Davis, Editor Associado de Software/Scanners da Keypoint 
Intelligence. “Combinado com o Kodak Smart Touch, os usuários podem converter documentos em 
arquivos totalmente pesquisáveis e editáveis e, apertando um botão, podem enviá-los para e-mails, 
serviços de nuvem, aplicativos comerciais e muito mais. Os dispositivos também tiram proveito de 
processos de imagem internos e do Perfect Page para otimizar automaticamente a qualidade da 
imagem, mesmo quando a qualidade dos originais digitalizados é fraca. A série também é compatível 
com soluções de captura inteligente, como o software Kodak Capture Pro e Kodak Info Input, que 
permitem às empresas automatizar tarefas como nomeação e encaminhamento de arquivos, extração 
de dados, indexação de documentos e muito mais.”

“Os dispositivos da Kodak S3000 Series estão entre os mais confi áveis e precisos em seus respectivos 
grupos de competição”, diz Len Wolak, Técnico de testes sênior da Keypoint Intelligence. “Cada 
dispositivo atuou perfeitamente durante os testes de confi abilidade e tiveram 5% a 10% mais 
de precisão do que a média da concorrência. Os dispositivos também tiveram desempenho 
impressionante durante os testes de tamanho de arquivos, gerando arquivos menores do que a 
média da maioria das categorias testadas. Também fi camos impressionados com o recurso EasySetup 
e a solução Secure-boot. O primeiro permite que os usuários defi nam confi gurações de rede com a 
digitalização de uma página e o último garante que somente fi rmware confi ável será carregado no 
dispositivo. Combinados, esses recursos ajudarão os departamentos de TI a economizar tempo e a 
proteger seus scanners.”
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Sobre a Keypoint Intelligence 

Há 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 para melhorar os objetivos comerciais e aumentar 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 os prêmios Escolha de hardware de escritório da BLI

Os prêmios Escolha da Buyers Lab se destacam no setor e são prêmios conquistados com muito 
suor porque têm como base testes rigorosos, incluindo avaliações extensivas da durabilidade de 
atributos-chave como a usabilidade, qualidade da imagem e valor. Cada produto que passa no 
teste de laboratório ganha o selo Recomendado ou Altamente Recomendado e nosso Certifi cado 
de Confi abilidade; os produtos com os melhores desempenhos se qualifi cam como candidatos ao 
prêmio Escolha.
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