Scanners KODAK S3100f e
Capture Pro Software

Desenvolvido para o hoje, pronto para o amanhã

Criação de soluções
de digitalização para
processos reais com a
Kodak Alaris

Software simplificado e confiável – com OCR, caixa
de seleção e verificação de assinatura – acelera o
processo e aumenta a precisão
Kodak Capture Pro Software e Scanner S3100f
•	A alimentação confiável do scanner lida de forma robusta
com documentos amassados e sujos; a mesa digitalizadora
modular integrada digitaliza documentos que chegam com
mais danos
•	O aprimoramento de imagem da Perfect Page transforma
originais de baixa qualidade em documentos altamente
legíveis, melhorando muito o OCR e a leitura do código de
barras
•	A tela sensível ao toque grande, intuitiva e colorida permite
que os operadores realizem até 20 transações diferentes
•	Contadores de manutenção/uso no scanner permitem que
os operadores saibam quando limpar e trocar os produtos

O sistema de registros em papel é pouco
higiênico e está sujeito a perdas, além de ser
desordenado e caro
Documentos obrigatórios exigem captura robusta e solução de
digitalização para processo
•	A empresa de logística de transporte deve registrar as informações
de embarque e transporte conforme os caminhões entram e saem do
armazém
•	Os documentos impressos costumam estar sujos e amassados
•	Cada caminhão deve parar para processamento de documentos na
entrada/saída, então, a digitalização rápida de documentos é excelente

Registros digitais resolvem vários problemas
O fim da perda de documentos e da manutenção de registros com
erros
•	Graças à tecnologia Perfect Page, agora excelente precisão de
estoque significa menos entregas perdidas
•	A curva de aprendizado rápida e a facilidade de uso do Capture
Pro Software reduzem o tempo de treinamento e automatizam a
nomenclatura de arquivos
•	A captura digital elimina a necessidade de enviar a documentação
para a sede, reduzindo o tempo de entrada de dados
•	O scanner S3100f com uma interface de usuário grande e intuitiva
torna-se a frente do sistema à prova de falhas, que agora é
preferido por motoristas e operadores de estoque

