Scanners KODAK S2085f e
Info Input Solution

Desenvolvido para o hoje, pronto para o amanhã

Sistema de
digitalização
para processo
de solicitações
médicas
automatizado e
acelerado

A solução mais inteligente da Kodak Alaris
KODAK Info Input Solution e Scanners S2085f
•	O Info Input Solution automatiza o processamento de
solicitações e reduz as demandas do PC, operando a
partir do servidor central
•	Scanner mais rápido processa mais rapidamente; lida
facilmente com cargas de trabalho intermitentes
•	A mesa digitalizadora modular integrada digitaliza
cartões, prescrições, livros e documentos frágeis
•	A tecnologia Perfect Page oferece precisão excepcional e
extração de dados muito mais confiável
•	Inicialização segura, recuperação automática e
criptografia de rede com fio garantem a segurança e a
conformidade

A seguradora de saúde precisa reduzir o tempo e os
custos do processo e garantir a segurança
O crescimento de clientes cria um grande volume de solicitações e
demandas digitais específicas
•	A entrada manual de solicitações em papel A4 e documentos de
exceção é demorada – requer dias para localizar as faturas e os
pagamentos levam até 8 semanas
•	A solução digital deve incluir as solicitações no fluxo de trabalho do
sistema rapidamente para ter mais eficiência no processamento de
solicitações
•	Extração de dados essenciais em formulários – provenientes de
campos de códigos de barras, OMR, ICR e OCR – mas com os
originais em baixa qualidade levam a baixas taxas de captura e
precisão
•	O processo deve ser seguro para conformidade com HIPAA*
*Região EUA e Canadá

Tempo reduzido. Segurança e
satisfação elevadas.
A solução verdadeiramente sem papel reduz o tempo do
processo e aumenta a capacidade
•	O processo de digitalização para fluxo de trabalho na
aprovação de casos sem uso de papel acelera muito a
entrada e a recuperação de informações
•	Imagens de alta qualidade minimizam a codificação do
fluxo descendente e a recuperação de documentos pósdigitalização
•	É necessário menos preparação de documentos devido
à capacidade de classificar automaticamente os tipos de
formulário
•	A segurança de ponta a ponta reduz o risco de roubo ou
manipulação de dados
•	Custos de suporte reduzidos por meio de equipamentos
de TI padrão usados para digitalização

