
Scanners Kodak i5650S e i5850S

Automatize a classificação de documentos. 
Tudo com eficiência, potência e precisão.



Porque maior produtividade é imprescindível
Hoje, empresas de terceirização de processos de negócios (BPO) e 
agências de serviço precisam entregar mais e gastar menos enquanto 
mantêm padrões de qualidade superiores. Com o recurso de 
classificação automatizada de documentos, desempenho eficiente e 
durabilidade sólida, os scanners Kodak i5650S e i5850S proporcionam 
a produtividade flexível que você precisa para acompanhar como as 
organizações devem trabalhar hoje.

Maiores velocidades. Classificação 
mais inteligente. Fluxos de trabalho 
dinamizados. 

Comece com um conjunto de recursos 
consagrados de desempenho e depois 
adicione tecnologia de processamento 
avançado de documentos para maximizar 
a sua produtividade.

•  Com a tecnologia exclusiva de fluxo 
dinâmico, todo scanner determina os 
caminhos de processamento e alocação 
de memória ideais, encontrando a 
maneira mais produtiva para digitalizar  
e extrair dados. 

•  Conte com imagens nítidas e claras, 
mesmo com originais desafiadores, 
graças ao processamento de imagem 
Perfect Page. 

Confiabilidade focada em melhor 
tempo de atividade

A fabricação sólida, incluindo estruturas 
soldadas a aço, significa que os scanners 
Kodak i5650S e i5850S são projetados 
para longas operações.

•  Com processamento de papel Sure 
Path, o trabalho flui de forma confiável 
enquanto documentos de papel cebola 
até cartolina grossa, ou até mesmo 
originais amassados, passam sem 
gargalos ou emperramentos.

• O risco de danos aos documentos 
é significativamente reduzido com a 
proteção inteligente de documentos que 
detecta problemas e alerta você antes 
que eles gerem acúmulos de papel ou 
erros de alimentação.

Você busca toda eficiência possível. Nós 
também.

Os processos manuais anteriores e 
posteriores à digitalização podem 
representar até 75% ou mais dos custos 
totais de digitalização. Os scanners 
Kodak i5650S e i5850S permitem que 
você trabalhe por pilhas de documentos 
mistos, em uma só etapa, com o resultado 
perfeitamente separado e empilhado.

•  Reutilize rapidamente folhas de correção 
e organize trabalhos de múltiplos lotes 
com reconhecimento de correção 
e documentos de tamanho misto 
separados. 

Design e capacidades simplesmente 
mais inteligentes

Monitore no PC e opte rapidamente por 
ignorar, aceitar ou digitalizar imagens 
novamente usando o painel de controle do 
scanner. E com uma interface de usuário 
gráfica e intuitiva, tarefas repetidas são 
simplificadas.

Soluções adaptáveis para o seu 
ambiente de trabalho em constante 
mudança

Software:  
Melhore a eficiência e diminua tempos de 
cadastro de dados em até 50% ao integrar 
um scanner i5650S ou i5850S e o Kodak 
Capture Pro Software em seus fluxos de 
trabalho de captura.

•   Leitura de inteligente de código de 
barras – para extração de dados mais 
precisa e instalação simplificada.

•   Seleção inteligente de trabalhos – 
usando folhas separadoras de códigos 
de correção para automatizar perfis e 
alternação de trabalhos, minimizando o 
tempo de inatividade entre os trabalhos.

Serviços:  
Obtenha o melhor desempenho possível 
de seus scanners e software com uma 
gama completa de serviços Kodak Alaris de 
classe mundial e opções de suporte para 
proteger seus investimentos e manter a 
produtividade em níveis máximos.



 Velocidades máximas (classificação de até 180 ppm), 
mesmo com vários recursos de processamento de 
imagem em execução-orientação automática, duplex, 
enquadramento, eliminação de cores, corte automático, 
saída dual-stream e muito mais 

 Classifique automaticamente documentos de alimentação 
múltipla em uma bandeja, classifique documentos de 
código de barra uns com os outros e use a bandeja 
traseira para coletar e reutilizar folhas de correção

  Carregue qualquer combinação de documentos em um 
lote - até mesmo peças extra grossas e frágeis - na bandeja 
grande de entrada de 750 documentos para alimentação 
contínua de documentos

 Cinco zonas de detecção ultrassônica detectam 
alimentações duplas de forma confiável para que você não 
perca nenhuma imagem
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Sua compra do scanner série i5000S 
permite que você baixe o Kodak 
Capture Pro Software edição de testes 
gratuitamente. Experimente os recursos 
do Capture Pro por 30 dias, compre a 
versão completa por um preço especial.

 A digitalização de alta resolução em 600 dpi melhora 
significativamente o reconhecimento inteligente de dados/OCR 
e a validação através da captura de dados de maior densidade

 Configure o processamento de exceções com drivers TWAIN  
e ISIS

 A interface de usuário intuitiva elimina configurações repetidas 
de tarefas complexas, economiza tempo e torna a digitalização 
tão fácil quanto apertar um botão

 Selecione o que funciona melhor para o seu espaço de 
trabalho: o scanner de mesa i5650S ou o scanner de chão 
i5850S com recursos ergonômicos, incluindo disponibilidade 
para elevar e abaixar o transporte do scanner

 Impressão inteligente - em páginas ou em imagens de forma 
digital - para garantir trilhas de auditoria de imagens para 
documentos impressos

Valor real e excepcional: um cenário bancário 
Solicitar um empréstimo ou uma hipoteca é um processo que depende de papéis. Os scanners i5650S e 
i5850S ajudam a dinamizar esse procedimento graças à classificação mais inteligente e ao reconhecimento 
de folhas de correção. 

Desafio atual: os originais do cliente precisam voltar ao solicitante. Portanto, os documentos devem 
ser preparados corretamente no processo anterior à digitalização e separados com precisão após 
a digitalização. Isso pode estar sujeito a erros, ser trabalho e custoso.

Solução: as capacidades de classificação do i5650S e do i5850S usam um recurso de reconhecimento de 
folhas de correção reutilizáveis. Essas folhas são separadas e enviadas à bandeja de saída traseira, enquanto 
os documentos originais do cliente são enviados à bandeja de exceções na parte frontal do scanner.
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http://www.kodakalaris.com/go/captureprotrial


Onde a eficiência de classificação automatizada se encontra com vantagens inovadoras de produtividade.

Os scanners Kodak i5650S e i5850S tornam a vida mais simples para qualquer negócio.

Comparação de Recursos
Rendimento  
(200 e 300 dpi para duas cores e várias cores)

Até 180 ppm    Até 210 ppm

Recursos compartilhados
Volume diário recomendado Sem limite nos scanners da série i5000

Alimentador/elevador Design de elevador automático de 750 folhas; alimentados automático de documentos com quatro configurações; 
alimentação contínua, lotes de 100 folhas, 250 folhas, 500 folhas e completo de 750 folhas

Conectividade Compatível com USB 2.0 certificado, USB 3.0

Suporte de software Software padrão - Software com pacote WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA. Certificação KOFAX.

Software opcional: Kodak Capture Pro Software, Kodak Info Input Solution (apenas WINDOWS)

Requisitos elétricos 100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo de energia Modo de suspensão: <3,5 watts; em operação: <250 watts; em standby: < 0,5 watts

Ruído acústico  
(nível de pressão sonora relativo à posição do 
operador)

Em standby <31 dB(A); digitalização a 300 dpi <65 dB(A)

Fatores ambientais Scanners com certificação EPEAT Silver, ENERGY STAR , 2008 EuP

Acessórios/Opções Acessório aprimorado da impressora para scanners Kodak (pré-digitalização frontal e pós-digitalização traseira), 
gaveta de alimentação manual, bandeja de saída com alinhamento da borda de referência, extensores de 
documento de 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm (26 pol., 30 pol. e 34 pol.); o acessório de mesa digitalizadora  
Kodak para A3 estão disponíveis para todos os modelos

Compatibilidade com sistemas operacionais WINDOWS 8 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 11 (64 bits); 

Dimensões i5650S: Altura: 50,8 cm (20,0 pol.); largura: 69,3 cm (27,3 pol.); profundidade: 51,0 cm a 65,3 cm (20,1 pol. x 25,7 
pol. com bandeja aberta);i5850S: Altura: 117,4 cm (46,2 pol.) a 141,5 cm (55,7 pol.); largura: 69,3 cm (27,3 pol.); 
profundidade: 82,3 cm (32,6 pol.)

Peso i5650S: 65,0 kg (143,3 libras); i5850S: 197,3 kg (435 libras)

Scanner Kodak i5650S  Scanner Kodak i5850S 

Quer saber mais? 
AlarisWorld.com/go/i5000

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus

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.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
03/22

EPEAT® Silver: os scanners Kodak i5650S e i5850S 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

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

http://www.AlarisWorld.com/go/i5000
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus
http://www.AlarisWorld.com/go/EPEAT
http://www.AlarisWorld.com

