Scanners KODAK S3120 e
Plataforma de Captura da Web
Desenvolvido para o hoje, pronto para o amanhã

Agências
governamentais
locais transformam
os problemas com
documentos em uma
solução simplificada
de digitalização para
arquivo
Uma ideia mais brilhante combina um scanner
KODAK S3120 com a integração de API da Web
Acelerando e otimizando com um scanner eficiente e
durável e captura baseada na web
•	Vários usuários adoram a interface do usuário com
tela sensível ao toque colorida, pois ela ajuda na
operação fácil do scanner e fornece visualizações de
documentos digitalizados
•	Interface de API da Web significa que o scanner
pode estar em qualquer lugar nos escritórios e ser
usado de qualquer PC com um navegador da Web
•	Com a operação de digitalização para arquivo
pesquisável, todos os registros agora são capturados
e processados/indexados automaticamente e com
texto completo pesquisável
•	Demandas de volume atendidas pela eficiência e
velocidade do S3120, e 20 caixas/semana de arquivo
agora digitalizados para o sistema ECM online

O sistema baseado em papel retarda os
processos e aumenta a frustração
Mandatos de volume e orçamento requerem solução
simplificada de digitalização para arquivo
•	As agências governamentais recebem aprovação
para consolidar a manutenção de registros e a
transição do sistema em papel para o digital
•	Processos em papel são caros e atrasam as
aprovações; alem disso, encontrar informações em
pastas pode causar perda/extravio de documentos
•	O enorme repositório de documentos legados e o
volume cada vez maior de documentos exigem uma
solução rápida e eficiente
•	As informações de uma ampla combinação de pesos
e tamanhos de documentos (licenças a certidões
de nascimento, etc.) devem ser capturadas com
precisão, segurança e facilidade

Comunicação oral positiva,
economia significativa e maior
produtividade
Os primeiros usuários ficam entusiasmados e satisfeitos
com a solução digital
•	Milhões de documentos capturados digitalmente a cada
ano, eliminando altos custos de armazenamento de
papel e evitando a perda e o extravio de documentos
•	Eficiência, acesso simultâneo a documentos, satisfação
de clientes e funcionários. Todos recebem melhorias
significativas
•	Solicitações da Lei de Liberdade de Informação e de
documentos de pesquisa agora atendidas com muito
mais rapidez
•	A política adequada de retenção de registros agora é
mais fácil de aplicar, e proteger a conectividade de rede
com fio melhora a conformidade e a integridade geral do
sistema

