Solução Inteligente de Digitalização INfuse

Novas conexões para um trabalho mais inteligente
A Solução Inteligente de Digitalização INfuse pode aumentar
a produtividade e transformar a maneira como você trabalha
de várias maneiras positivas. Sem necessidade de driver ou de
PC, ela está na linha de frente dos seus processos e é projetada
para integrar de forma eficiente o conteúdo em seu processo
de negócios específico. Agora você pode importar documentos
e informações diretamente e enviá-los para onde quiser,
enquanto recebe a confirmação em tempo real no momento da
digitalização. Gaste menos tempo gerenciando documentos e
mais tempo gerenciando seus negócios.

Graças às notificações de exceção imediata, os formulários
ausentes, as assinaturas e outros problemas em informações
importantes podem ser capturados e corrigidos
instantaneamente, economizando dinheiro e aprimorando
a experiência do funcionário. Usando nossos conectores
personalizados, digitalize facilmente na sua solução atual de
armazenamento em nuvem hospedada diretamente do seu
scanner. A Solução de Digitalização Inteligente INfuse
melhora a forma como a sua empresa lida com informações
importantes – internas ou na nuvem.

É totalmente inteligente

Totalmente conectada

Totalmente escalonável

•	Basta digitalizar uma folha de
configuração e estará pronta para uso
•	Acesse fluxos de trabalho automatizados
•	Não é necessário treinamento de
usuário final
•	Obtenha arquivos de imagem finalizados
diretamente do scanner

•	Monitoramento contínuo com
notificações
• Entrega precisa de dados e metadados
•	Integração perfeita com seus aplicativos
•	Nenhum PC ou software requerido
no local

• Pronta para nuvem
• Arquitetura moderna e escalonável
• Segurança de nível empresarial
•	Totalmente integrada com praticamente
qualquer aplicação
• Gerenciada remotamente

De logisticamente desafiador e lento... a rápido, eficiente e seguro:
uma história de sucesso da Solução de Digitalização Inteligente INfuse
Desafios

Resultados

Para esse banco, o processamento de faturas era manual
e demorado – receber faturas, ir ao scanner, digitalizar
uma fatura de cada vez, voltar ao balcão, abrir cada PDF
resultante, em seguida, extrair os dados da fatura e inseri-los
manualmente no sistema ERP.

1. 	Personalização para se adequar ao modo de operação
do banco
	Um funcionário do banco precisa processar as faturas
diárias da empresa. Agora ele simplesmente vai até
seu scanner INfuse AX e coloca mais de 100 faturas no
alimentador de uma só vez.

Solução
Para digitalizar documentos e automatizar o fluxo de trabalho,
a Kodak Alaris trabalhou com o nosso parceiro para criar uma
solução personalizada. Um conector para agilizar o manuseio
das faturas foi facilmente instalado no scanner Kodak INfuse
AX do banco. Com esse novo conector personalizado, o banco
reduziu o tempo de processamento de faturas de 40 horas por
mês para apenas 10!

2. Trabalho diário simplificado com mais tranquilidade
	O funcionário aperta o botão “Digitalizar fatura” e todas as
faturas vão direta e seguramente para o sistema bancário.
Ele é imediatamente informado se o trabalho foi recebido
com sucesso. O trabalho é finalizado e ele sabe que foi
concluído corretamente.
3. Fluxo de trabalho mais rápido e eficiente alcançado
	Graças ao conector do banco, esse trabalho agora leva
alguns segundos para ser concluído, permitindo que
o funcionário passe para outras tarefas mais rapidamente.
4. Processos de negócios acelerados
	O conector personalizado do banco aumentou o fluxo
de trabalho, reduziu os custos e resultou em funcionários
e processos mais produtivos.
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O painel de controle de 3.5” é fácil de ler, com
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A tecnologia Perfect Page otimiza dinamicamente a

nomes de atividades personalizados e ícones de

qualidade de cada imagem para

cores que tornam as tarefas de digitalização mais

a extração mais precisa de informações.

rápidas e fáceis de selecionar.
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Reduza os requisitos de processamento do host

O scanner robusto e compacto cabe tranquilamente
nas mesas e nos ambientes dos escritórios modernos.

com o processamento incorporado de imagens.
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A conectividade sem fio permite o posicionamento do
dispositivo em qualquer lugar que você precise.

Especificações do scanner Kodak INfuse AX
Características
Velocidades de produção1

Preto e branco/escala de cinza/cor: até 80 ppm/160 ipm a 200 e 300 dpi

Volume diário recomendado

Até 8.000 páginas por dia

Capacidade do alimentador

Até 80 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lbs.)
Aceita documentos pequenos, como A8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro

Consumo de energia

Desligado: < 0,5 watts; modo de Suspensão: <5,0 watts; modo de execução: <36 watts

Requisitos elétricos

100–240 V (internacional); 50–60 Hz

Conectividade

USB 3.1 GEN1, rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100 (somente DHCP)
Segurança de WLAN - WEP 64/128 Bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, MSCHAPv2, EAP-TLS

Fatores ambientais

Temperatura de operação com registro EPEAT e qualificada com ENERGY STAR: 10–35 °C (50–95 °F); umidade durante a operação: 15%
a 80% UR

Dimensões

Peso: 3,3 kg (7,2 lbs.) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída Largura: 312 mm (12,3 pol.); altura: 182,5 mm
(7,2 pol.) sem a bandeja de entrada; profundidade com a bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.)
Altura com a bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.)

Certificações do produto e aprovações

AS/NZS CISPR 32 (marca Classe B RCM), CAN/CSA – C22.2 Nº 60950-1 (marca TUV C), Canadá CSA-CISPR 32/ICES-003 (Classe B),
China GB4943.1; GB9254 Classe B (marca CCC S&E), EN55032 ITE Emissions (Classe B), EN55024 ITE Immunity (marca CE), EN609501 (marca TUV GS), IEC60950-1:2005, Taiwan CNS 13438 (Classe B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-1 (marca TUV US), CFR 47
Parte 15 (FCC Classe B)

Aviso de isenção
1.	As velocidades de produção podem variar de acordo com suas opções de driver, software,
sistema operacional e recursos de processamento de imagem selecionados.

Solução Inteligente de digitalização - INfuse
Ambientes de software de gerenciamento do Kodak INfuse
Características
Ambientes suportados - Requer um Microsoft Azure Cloud. Amazon Cloud (AWS) em breve.
Observação: nenhum dado de imagem é enviado ao aplicativo de gerenciamento;
os dados de imagem são separados dos controles de configuração/gerenciamento.

Nossa pode ser personalizado para vários setores e aplicativos

Varejo

Healthcare
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de Serviços
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Humanos

Contabilidade

Jurídico

Escritórios privados
e públicos

IRS

Fique conectado com uma solução mais inteligente
A Solução de Digitalização Inteligente INfuse – integrada ao aborda e soluciona múltiplos para suas operações. Em ações como
a configuração fácil, a integração precisa do conteúdo e a notificação instantânea de problemas, nossa solução torna todo
o processo de captura mais inteligente e eficiente.

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/pt-br/go/INfuse

Todas as marcas registradas e nomes
comerciais utilizados são de propriedade
de seus respectivos detentores.

Fale conosco:
AlarisWorld.com/pt-br/go/contactus

A marca comercial e a identidade visual da
Kodak são usadas sob licença da Eastman
Kodak Company.
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