
Scanner Kodak Scan Station 730EX Plus 

Recursos avançados. 
Integração ilimitada. 



O importante não é o que você digitaliza, 
mais sim o que o processo de digitalização 
lhe apresenta como resultados para 
a tomada de decisão nos seus negócios

Obtenha informações valiosas nos seus sistemas empresariais 
com mais rapidez ao capturar os dados. Os scanners Kodak Scan 
Station 730EX Plus oferecem recursos e integrações avançados 
para uma personalização simplificada, além de digitalização por 
mais pessoas e em mais locais. Transforme dados essenciais 
em decisões de negócios de modo rápido e com qualidade, 
configuração simples de rede e o robusto gerenciamento remoto.

Simples Configuração, Acesso e Segurança

Um conjunto de recursos velozes, mais ágeis e mais inteligentes 
torna o Kodak Scan Station 730EX Plus ideal para os atuais desafios 
das informações.

•  Recursos avançados de segurança — tais como proteção por 
senha em nível administrativo — mantêm a acessibilidade para  
os usuários específicos

•  Fácil integração com o ecossistema da MICROSOFT, além de  
instalação automática e contínua das mais recentes atualizações  
de segurança 

•  Portabilidade simples do seu aplicativo do WINDOWS 10 para 
a digitalização personalizada 

•  Classifique, organize e pesquise o conteúdo de maneira eficiente

•  Entregue dados automaticamente aos aplicativos com a leitura de 
código de barras incorporada

Recursos verdadeiramente amigáveis

Obtenha menos erros e proficiência mais rápida, sem a necessidade 
de um PC separado.

•  Encontre rapidamente as funções de que você precisa com uma 
tela sensível ao toque brilhante e fácil de navegar

•  O mecanismo integrado de OCR permite aos usuários converter 
documentos em PDFs com texto pesquisável e possibilita utilizar 
uma variedade de destinos configuráveis — tudo isso com um só 
toque no scanner
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Gerenciamento remoto

Ao criar uma rede de Scans Stations em toda a sua empresa, 
você diminui significativamente o tempo para cuidar dos  
dispositivos de maneira individual, proporcionando mais tempo 
em outras atividades.

•  Recupere o controle dos recursos disponíveis por meio das 
funcionalidades gerenciadas pelo administrador

•  Configure todos os seus scanners a partir de um só lugar

Transforme informações abstratas em dados dinâmicos

O Scan Station 730EX Plus converte as informações dos seus 
documentos em um recurso digital valioso.

•  Aprimore a comunicação por meio da conexão do scanner 
à sua rede e o envio de dados diretamente para seus processos 
empresariais, tudo com muita rapidez e facilidade

•  Envie facilmente os arquivos digitais para diversos destinos

•  Agilize os processos com o manuseio de papel

Proteja o seu investimento

Obtenha o melhor desempenho de seus scanners e software com 
uma gama completa de contratos de serviços e suporte disponíveis, 
protegendo o seu investimento e mantendo o nível máximo de 
produtividade. Em conjunto com a garantia inicial, você pode 
colocar o conhecimento da Kodak Alaris ao seu favor, ajudando os 
scanners Kodak Scan Station 730EX Plus a atender à dinâmica das 
necessidades dos processos de negócios por muitos anos.

EM UM HOSPITAL, os documentos são digitalizados no 
fluxo de trabalho a partir de vários locais remotos. Esses 
locais não têm uma equipe de digitalização dedicada 
nem são controlados pelo hospital. Além disso, essas 
informações estão sujeitas às diretrizes da HIPAA. Os 
documentos precisam incluir os metadados adequados 
e precisam ser pesquisáveis. Para complicar ainda mais, os 
resultados do trabalho no laboratório e outros registros 
de condições e tratamentos devem ser enviados a vários 
locais em vários formatos — como um médico que prefere 
e-mail, um enfermeiro chefe que prefere fax, um posto de 
enfermagem, etc.

Várias unidades do Scan Station 730EX Plus foram agora 
posicionadas para atender a esses requisitos. Para 
simplificar a digitalização, os usuários só precisam reunir 
os documentos, carregá-los no alimentador, adicionar 
anotações de voz como anexos (se desejado) e pressionar 
um botão. Os metadados, como os números de registros 
médicos (MRN) e as datas de nascimento dos pacientes, 
são adicionados por código de barras e OCR zonal, 
respectivamente. Agora, os resultados laboratoriais, os 
ecocardiogramas e outros registros de tamanhos variados 
podem ser rapidamente digitalizados e enviados. Os 
formatos de arquivo desejados são fáceis de especificar, as 
diretrizes da HIPAA são atendidas, a transferência segura 
dos documentos é garantida e todos os participantes 
recebem a documentação nos formatos desejados.

Tela sensível ao toque e fácil de navegar

Conecte seu scanner à rede 

Manuseio de papel aprimorado

Leitura integrada de códigos de barras

Scanner projetado para maximizar o 
tempo de funcionamento
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Recursos

Conectividade 10/100/1.000 Base T sem exigir PC host

Opções de saída Digitalização para compartilhamento de rede, impressão, e-mail, servidor de fax, unidade USB portátil, KOFAX Front Office Server, FTP, sFTP, 
FTPS (anônimo, autenticado, com suporte a proxy) e MICROSOFT SHAREPOINT (no local)

Protocolos de rede FTP, HTTP, WINS, TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (log-in, texto sem formatação, CRAM, NTLM), DHCP (ou IP estático), autenticação de 
domínio de rede

Recursos de segurança Instalação automática e contínua das mais recentes atualizações de segurança da MICROSOFT por meio do recurso de atualização 
padrão, criptografia de chave privada de sFTP, senha de acesso opcional, opção de ativar/desativar o recurso de digitalização para 
unidades USB portáteis, log-in seguro via LDAP, registro de atividades por ID de log-in, bloqueio de porta de IP

Administração remota (somente 
para administradores do sistema)

Log-in seguro com senha personalizável, capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos Scan Station 730EX Plus, agrupar e 
classificar facilmente os dispositivos gerenciados, atualizar a configuração e/ou o software incorporado de um, alguns ou todos os 
dispositivos gerenciados, exibir o status dos dispositivos gerenciados, acessar e gerenciar remotamente os registro de um único 
dispositivo gerenciado, reiniciar ou desligar um único dispositivo gerenciado 

Sistema operacional incorporado WINDOWS 10 loT Enterprise LTSC versão 2019 

Formatos de arquivo de saída PDF com texto pesquisável usando o mecanismo de OCR ABBYY líder do setor, TIFF de uma e várias páginas, JPEG, PDF, PDF/A, 
MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, RTF, PDF criptografado, TIFF compactado como JPEG, arquivos de áudio WAV

Velocidades de produção Até 70 ppm/140 ipm a 200 dpi (retrato, tamanho carta, preto e branco/tons de cinza/colorido)

Detecção de multialimentação Com tecnologia ultrassônica

Capacidade do alimentador Até 75 folhas de papel de 20 lb (80 g/m2)

Volume diário recomendado Até 6.000 páginas por dia

Dimensões Peso: 10,5 kg (23 lb); Profundidade: 38,2 cm (15 pol.); Largura: 35,6 cm (14,0 pol.); Altura: 20,6 cm (8,1 pol.)

Configuração do PC recomendada 
para o software de administração  
do scanner 

Processador duo Intel Core2 6600 a 2,4 GHz ou equivalente, 4 GB de RAM, USB 2.0, WINDOWS 8 (32 e 64 bits),  
WINDOWS 8.1 (32 e 64 bits), WINDOWS 10 (32 e 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits) 

Acessórios disponíveis Unidades USB portáteis, acessório de mesa digitalizadora modular A3 Kodak

Garantia Entre em contato com um representante local da Kodak Alaris para obter detalhes sobre a garantia

Fatores ambientais Temperatura de operação: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F); Umidade durante a operação: 10% a 85% UR; Altitude: <2.000 m ou 6.562 pés

Consumo de energia Modo desligado: <0,3 watts; ENERGY STAR 3.0/modo de inatividade: ≤5,26 watts; Modo de operação: <50 watts

Scanner Kodak Scan Station 730EX Plus

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/ScanStation730EXPlus

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus 

 

As informações mais atualizadas sobre os sistemas operacionais suportados podem ser encontradas em nosso site na seção de suporte de cada scanner.

EPEAT® Silver: os scanners Kodak Scan Station 730EX Plus receberam o status de EPEAT® Silver e atendem às diretrizes da ENERGY STAR® para eficiência de 
energia e redução de substâncias perigosas e resíduos.

Os scanners com certificação ENERGY STAR® são certificados de forma independente para economizar energia sem sacrificar recursos ou funcionalidades.

Para saber mais sobre nosso status EPEAT, acesse o site AlarisWorld.com/go/EPEAT

   APROVAÇÃO AMBIENTAL

Da digitalização à transformação, a Kodak Alaris está presente desde o início. Transformamos documentos e dados em informação melhor do que ninguém 
trazendo Velocidade, Precisão e Lucratividade para o seu negócio. Para saber mais, visite: AlarisWorld.com

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

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