
Scanners KODAK S3100 e 
Plataforma de Captura da Web
Desenvolvido para o hoje, pronto para o amanhã

Empresa de 
serviços de entrega 
global precisa de 
solução elevada de 
digitalização para 
processo 

Problemas de documentação resolvidos para cumprir prazos 
apertados e operações com precisão
•  A capacidade dos scanners S3100 de alimentar e ler de maneira 

uniforme e contínua documentos danificados, sujos ou úmidos 
reduz o tempo de intervenção manual e redigitaliza de forma 
significativa

•  A tecnologia Perfect Page aumenta a clareza de todos os 
documentos – até mesmo originais de baixa qualidade – 
para fornecer captura de dados mais precisa de números de 
embalagens e tipos de formulários a partir de códigos de barras

•  Scanners em rede colocados em centrais de distribuição 
permitem que vários usuários acessem e digitalizem para 
processar

•  Tráfego de rede protegido por criptografia de rede por cabo para 
maior tranquilidade

Combinando produtividade e confiabilidade com 
velocidade e segurança
•  O desempenho diário – com interrupções mínimas 

e velocidades garantidas – cria grande confiança do 
operador e da organização nos scanners S3100

•  A precisão aprimorada dos dados economiza tempo dos 
operadores e aumenta as taxas de envio e entrega dentro 
do prazo

•  Processos de manuseio de informações bastante 
aprimorados – da verificação inicial do pacote 
à classificação; alfândega e entrega através de 
armazenamento em banco de dados central

•  A combinação de confiabilidade robusta, precisão de 
captura, desempenho contínuo e garantia estendida 
otimiza e garante todos os aspectos das operações

Atendendo a todas as demandas de missões importantes

Qualidade de imagem e capacidade de lidar com originais abaixo do 
padrão, essenciais para operações produtivas e suaves
•  Uma transportadora de entrega em todo o mundo requer uma 

solução de digitalização para processo mais rápida e eficiente
•  Conforme os pacotes são recolhidos e entregues nas centrais, os 

documentos de envio devem ser digitalizados rapidamente para que 
os aviões partam no horário

•  Qualidade aprimorada de imagem do código de barras, essencial 
para a confiabilidade dos dados, mesmo com papelada de remessa 
amassada e molhada 

•  Dados essenciais capturados com precisão para manifestos de voo, 
liberação alfandegária, planejamento de rota e outras prioridades 
importantes

•  As informações digitalizadas devem ser transmitidas no mesmo dia, 
antes da meia-noite, para entrada de dados fora do local no sistema 
ECM

As demandas por informações de envio/
logística precisas e oportunas aumentam 

Transportadora adota a Kodak Alaris e captura 
da web para garantir flexibilidade, robustez e 
precisão/segurança de dados


