Scanner Manager da Kodak Alaris

Painel inteligente de gerenciamento de dispositivos
baseado em nuvem para otimizar as operações do scanner
Para captura otimizada em situações importantes e melhor
retorno sobre o investimento, você precisa estar totalmente
ciente do estado do seu equipamento. Obter uma visão efetiva
e em tempo real de seus scanners pode fornecer a mais alta
produtividade para seu ambiente de captura. O Scanner
Manager da Kodak Alaris é um produto que oferece um
conhecimento mais profundo das operações, fornece alertas
proativos e reduz o tempo de inatividade não programado.
Agora você pode obter as vantagens de monitoramento
contínuo e supervisão de status para cada scanner na sua rede.

Aumente a eficiência e reduza os custos
Com o gerenciamento contínuo de scanners e relatórios em toda
a sua empresa, você pode visualizar relatórios, analisar e realizar
ações para otimizar a produtividade do seu fluxo de trabalho
de captura.
Por ter mais informações, você pode reduzir o tempo e os custos
em dinheiro com a otimização baseada no uso de todos os
scanners implantados da Kodak Alaris e reduzir o tempo de
inatividade não programada por meio do gerenciamento de alertas.

Três opções de planos do Scanner Manager
1. Você gerencia
Seus gerentes podem acessar e baixar dados do painel
baseado em nuvem a qualquer hora, de qualquer lugar,
para visualizar o status em tempo real e executar relatórios
para scanners monitorados. Scanners podem ser adicionados
ou removidos conforme necessário.
2. Nós gerenciamos para você
A Kodak Alaris envia relatórios mensais de uso para destinatários
designados da empresa, além de fornecer informações
derivadas de regras específicas do scanner. Quando acionadas,
essas regras geram alertas que combinam informações com
insight para maximizar o desempenho do scanner e do sistema.
3. Gerenciamento de alerta
Alertas em tempo real para gerenciamento prático de frotas –
incluindo relatórios de multialimentação e de atolamento,
relatórios de produtos e muito mais. Você aprenderá
rapidamente sobre problemas ativos e potenciais e será
capaz de evitar problemas futuros. Recebemos os alertas
e respondemos proativamente, usando os dados associados
para identificar possíveis problemas de produtividade com
o objetivo de prevenir futuras paralisações não programadas
e garantir um fluxo de trabalho contínuo. Scanners podem
ser adicionados ou removidos conforme necessário.

Saiba mais. Faça mais.
Constantemente, os nossos especialistas criam, definem, modificam
e removem regras no Scanner Manager da Kodak Alaris, com todos
os esforços focados em operações mais suaves e maior economia.
O Scanner Manager versátil é uma maneira mais inteligente de
obter informações úteis e insights para as operações do scanner.
A facilidade de uso está integrada. Você pode deixar que façamos
o monitoramento ou pode fazê-lo você mesmo. Consulte os planos
para saber mais – e para fazer mais – com sua frota de scanners.

Acréscimo de valor adicional – Ferramenta de
Scanner Finder: ativa a detecção automática de
scanners Kodak Alaris e OEM em sua rede. Permite
um inventário inicial em seu ambiente de scanners
USB em minutos, ao invés de horas ou dias.

Scanners aplicáveis
Captura Distribuída

Captura para produção

i920, i940

i1405, i1410, i1420, i1440

i1150, i1180, i1190, i1190E

i3200, i3250, i3300, i3400, i3450, i3500, S2085f, S3060f, S3060,
S3100f, S3100, S3120

i2400, i2420, i2600, i2620, i2800, i2820

i4200, i4600, i4200 Plus, i4620 Plus

i2900

i4250, i4650, i4850

E1025, E1035

i5200, i5600, i5800

S2040, S2050, S2070, S2060w, S2080w

i5250, i5650, i5850, i5650S, i5850S

Para obter uma lista completa de
especificações ou para saber mais:
AlarisWorld.com/go/services
Fale conosco:
AlarisWorld.com/go/contactus
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