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“A digitalização é um dos componentes mais importantes da automação de processos 
comerciais”, diz Lee Davis, Diretor Associado de Software/Scanners da Keypoint Intelligence. 
“A incorporação de informações armazenadas em papel a fl uxos de trabalho e repositórios 
digitais pode ser um processo bastante manual. No entanto, alguém precisa separar 
e organizar lotes, defi nir os nomes e as confi gurações de encaminhamento, aplicar 
confi gurações de aprimoramento de imagem e muito mais antes de começar a digitalização. 
O conjunto de tecnologias de digitalização da Kodak Alaris está cheio de recursos de 
automação inteligentes que permitem às empresas estender a automação dos processos 
comerciais no momento da captura.”

“A Kodak Alaris é, de longe, a fabricante de scanners mais premiada nos 60 anos da Keypoint 
Intelligence, com 30 Escolhas e Conquistas Excepcionais, além de cinco Prêmios Linha do Ano”, 
diz Donald J. Lofstrom, Presidente e Gerente Geral da Kodak Alaris. “Estamos começando 
uma nova década com esse renomado prêmio e estamos ansiosos para inovar, surpreender 
nossos clientes e evoluir por muitos anos.”

“Ganhar o prêmio Linha do Ano de Scanners em cinco dos últimos seis anos foi resultado 
direto de nosso empenho constante em investir no portfólio da Kodak Alaris”, diz Don 
Lofstrom, Presidente e Gerente Geral da divisão Alaris na Kodak Alaris. “Nossos engenheiros 

A Kodak Alaris recebeu o prêmio Linha 
do Ano de 2021 de Scanners da BLI 
atribuído pela Keypoint Intelligence 
graças a:

• Digitalização distribuída e inteligente

• Recursos avançados para automação 
do fl uxo de trabalho
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qualidade de imagem, compressão e 
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• Excelente manuseio de materiais
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e nossas equipes de desenvolvimento de produtos são a força motriz que mantém a Kodak Alaris à frente 
da curva tecnológica. Com décadas de especialização em ciência da imagem, a inovação faz parte do 
nosso DNA e é o que move o sucesso da nossa empresa.” 

A Keypoint Intelligence parabeniza a Kodak Alaris por ter ganho o Prêmio Linha do Ano de 2021 de 
Scanners da BLI!

Digitalização distribuída e inteligente
A Kodak Alaris permite que as empresas distribuam seus recursos de escaneamento automático até o 
momento da captura e monitorem e gerenciem remotamente um conjunto de scanners.

A Alaris Info Input é uma solução de captura de documentos baseados na Web, indexação, validação de 
dados e encaminhamento e é perfeita para automatizar processos comerciais que comecem no scanner 
e viabilizar um ambiente seguro e confi ável de digitalização distribuída.

A solução de digitalização conectada e Inteligente Alaris INfuse é uma combinação única de hardware 
(scanners Alaris INfuse AX) e software (Alaris INfuse Management Software) que permite a provedores de 
serviços gerenciados, fornecedores de software independentes e integradores implantar um ecossistema 
de digitalização distribuída junto com suas soluções de processos comerciais. Os scanners Alaris INfuse 
AX oferecem digitalização sem computador e permitem que os funcionários iniciem fl uxos de trabalho 
com o toque de um botão. O dispositivo até informa aos funcionários se as imagens escaneadas foram 
devidamente indexadas e encaminhadas, para que eles possam notar e lidar com erros imediatamente.

O EasySetup simplifi ca as tarefas de confi guração de dispositivos, permitindo que os usuários confi gurem 
os confi gurem com a leitura de um único código QR. Os fornecedores de software independentes, 
integradores e provedores de serviços gerenciados podem confi gurar usuários fi nais e dispositivos e 
gerenciar remotamente um conjunto de scanners Kodak Alaris por meio do Alaris Infuse Management 
Software.

A Secure-boot Solution faz com que apenas fi rmware confi ável seja carregado nos dispositivos, o que 
impede que agressores assumam o controle do dispositivo com fi rmware não autêntico.

O Alaris Asset Management Software permite que as empresas gerenciem seu conjunto de scanners Kodak 
Alaris com uma única solução.

Automação de fl uxo de trabalho 
A Kodak Alaris oferece várias soluções de automação de fl uxo de trabalho que podem simplifi car e 
padronizar trabalhos de digitalização recorrentes e frequentes. 

A Alaris Smart Touch é um utilitário de digitalização que vem em todos os scanners Kodak Alaris e oferece 
automação básica de fl uxo de trabalho. A Smart Touch permite aos usuários criar perfi s de digitalização 
personalizados para simplifi car e padronizar tarefas recorrentes e frequentes, eliminando erros que 
poderiam criar grandes problemas mais adiante e liberando os funcionários do trabalho trivial de 
digitalizar documentos para que possam se concentrar em tarefas mais abrangentes.

O Alaris Capture Pro oferece recursos avançados de captura/encaminhamento de documentos e de 
processamento em lote. A solução usa recursos de reconhecimento de código de barras para automatizar 
os processos de separação em lotes e de indexação de documentos. Outros recursos de destaque incluem 
ferramentas de controle de qualidade para reduzir erros durante o processo de inserção de dados, 
ferramentas de detecção de marcas para processamento de formulários aperfeiçoados e conectores 
com vários softwares populares.

O Alaris Perfect Page aplica automaticamente as confi gurações ideais de aprimoramento de imagem a 
cada documento digitalizado para os usuários. A tecnologia Perfect Page tem um papel-chave na alta 
precisão de OCR da Kodak Alaris.
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Confi abilidade sem igual e recursos de compressão e OCR superiores
Os scanners Kodak Alaris são extremamente confi áveis e oferecem alguns dos melhores recursos de OCR e 
compressão que a Keypoint Intelligence já viu. Das quase 2 milhões de páginas que os técnicos da Keypoint 
Intelligence usaram na linha atual de scanners da Kodak Alaris, apenas cinco erros de inserção, 0,0000025% das 
páginas inseridas, foram registrados. Os scanners da Kodak Alaris estão constantemente entre os dispositivos 
mais precisos nos testes de precisão de OCR e resultam em arquivos menores que a média em comparação com 
as unidades equivalentes de seus concorrentes.

Excelente manuseio de materiais 
Os scanners da Kodak Alaris podem digitalizar praticamente todos os tipos de documento, que vão de cartões de 
visita a IDs em cartão de plástico, cheques, documentos longos, passaportes e materiais delicados. Os recursos de 
manuseio de materiais, como detecção de inserção duplicada, tecnologia Active Feed e proteção de documentos 
inteligente estão disponíveis em toda a linha, para que todo e qualquer documento possa ser capturado 
integralmente, sem interrupções.

Excelentes recursos e funções de manuseio de materiais incluem:

• Proteção de documentos inteligente

• Tecnologia Active Feed

• Defl etor de empilhamento controlado opcional

• Scanner de passaporte opcional

• Detecção de grampos

• Detecção ultrassônica de inserção duplicada

• Acoplamento de scanner de passaporte opcional

Reputação de destaque
Dispositivos Kodak Alaris premiados com a Escolha da BLI que contribuíram para este prêmio (todos são altamente 
recomendados/confi áveis):

Alaris E1000 Series: Excepcional scanner para pequenas e médias empresas

Alaris S2000 Series: Excepcional scanner para departamentos

Kodak S3000 Series: Excepcional scanner para departamentos

Kodak Alaris i2900: Excepcional scanner de mesa A4 para departamentos

Kodak Alaris i3300: Excepcional scanner para produção leve

Kodak Alaris i3450:  Excepcional scanner de mesa A3 para produção de baixo 
volume

Kodak Alaris i3500: Excepcional scanner para produção leve

Kodak Alaris i4650: Excepcional scanner A3 para produção de alto volume

Kodak Alaris i4850: Excepcional scanner A3 econômico para produção de alto volume

Kodak Alaris i5650: Excepcional scanner de mesa para produção de alto volume

Kodak Alaris Scan Station 710: Excepcional scanner de rede A4

Kodak Alaris E1025

Kodak Alaris i5650
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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 o prêmio Linha do Ano da BLI

O Prêmio Linha do Ano se destina às empresas que oferecem uma ampla linha de hardware ou 
software e cujos produtos tenham apresentado desempenho constantemente acima da média 
nos testes. Os analistas e técnicos da Keypoint Intelligence também consideram bastante áreas 
como facilidade de uso, recursos e valor de todo o portfólio da área de produtos em questão, e 
o resultado são os mais prestigiosos Prêmios oferecidos pela Buyers Lab.
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