
 

Para nossos valiosos parceiros e clientes: 

 

Espero que estejam bem quando receberem esta mensagem. Os últimos meses certamente nos 

apresentaram novos desafios e incertezas, mas, graças à sua lealdade e aos incansáveis esforços de 

nossos funcionários, a Kodak Alaris está resistindo com sucesso a este período. Ainda temos um longo 

caminho a percorrer, porém estamos otimistas de que juntos sairemos mais fortes do que nunca. 

 

Nossas prioridades continuam sendo a saúde e a segurança de nossos funcionários, clientes e parceiros 

em todo o mundo. Nossa cadeia de suprimentos está intacta e sólida. Nossos centros de fabricação na 

China estão operando com capacidade quase total. Outras instalações em diferentes países estão reabrindo 

gradualmente em conformidade com os regulamentos governamentais. 

 

Como esperado, as dificuldades na geração de negócios nos últimos meses foram significativas. No entanto, 

a Kodak Alaris tomou precauções firmes e decisivas que estão atingindo os resultados desejados e estão 

ajudando a empresa a evitar um impacto econômico mais sério. De fato, a Kodak Alaris teve um excelente 

final de ano no exercício fiscal encerrado em março e, considerando todos os fatores envolvidos, os 

resultados comerciais de abril e maio foram sólidos para a divisão Alaris. Considerando o nível de 

interrupções mundiais para todos os setores, foi um desempenho impressionante e melhor do que o 

esperado. 

 

Estamos firmando negócios nas áreas de saúde, logística e governo, e concentrando nossos esforços em 

áreas nas quais podemos ajudar nossos clientes e parceiros a responder à crise global da saúde e mitigar 

as interrupções que ocorrem em todo o mundo. 

 

Um exemplo disso é o nosso conjunto de soluções de trabalho remoto projetados para ajudar parceiros e 

clientes a se manterem conectados, mesmo diante dos desafios de informações inerentes ao trabalho em 

casa: 

 

- A Kodak Alaris associa-se ao iMedX para administrar uma solução de codificação remota para os 

hospitais que trabalham com documentos em papel, de modo que a codificação clínica possa ser 

realizada em outros locais. A solução permite que os hospitais atendam aos requisitos de 

planejamento de continuidade dos negócios e auxilia a equipe do hospital no combate à COVID-19. 

 

- O Xenith Intelligent Workplace Services associa-se à Kodak Alaris para criar uma solução pré-

configurada denominada Scan @Home Solution baseada no INfuse, nova solução de digitalização 

conectada e inteligente, que permite que o profissional, trabalhando em home-office, possa enviar 

documentos para sua base de onde estiver. 

 

Mais de 700 parceiros têm participado de reuniões virtuais com a Kodak Alaris. Nossa ideia era realizar 

encontros presenciais em todo o mundo, mas devido à crise do COVID-19, decidimos transformá-las em 

reuniões virtuais. Os comentários dos nossos parceiros sobre o conteúdo apresentado e o uso da tecnologia 

para promover esses eventos essenciais foram excelentes. 

 

Em meio à pandemia do coronavírus, e mesmo quando ela passar, à medida que as organizações buscam 

soluções para manter as pessoas conectadas enquanto precisam ficam separadas, a Kodak Alaris está na 

linha de frente na oferta de opções seguras e eficazes para os seus negócios. Graças à sua lealdade e 

apoio, estou confiante de que juntos venceremos. 

 

https://www.alarisworld.com/en-us/insights/case-studies/kodak-alaris-and-imedx-work-together
https://www.alarisworld.com/en-us/about-us/newsroom/2020/kodak-alaris-patners-with-xenith-on-remote-work-solution


 

Para obter as informações mais atualizadas sobre os procedimentos da Kodak Alaris contra a COVID-19, 

visite o nosso site. 

 

 

Don Lofstrom 

Presidente e Gerente geral 

Alaris, uma divisão comercial da Kodak Alaris 

 

https://www.alarisworld.com/pt-br

