
Digitalize e envie informações com a facilidade 
de um só botão

Tecnologia Smart Touch

A Smart Touch simplifica os processos  
complicados de digitalização
A Smart Touch é exatamente como parece: uma forma simplificada  
e inteligente de eliminar os processos de digitalização em várias etapas – 
com o toque de um botão. A Smart Touch, disponível para download 
gratuitamente, funciona com a maioria dos scanners Kodak Alaris*.

Usando a interface do scanner da Kodak, configure facilmente até 20 funções 
diferentes (dependendo do modelo do scanner) para executar rapidamente 
tarefas comuns de digitalização. Digitalize um documento e salve-o como 
um arquivo local ou envie-o como anexo de e-mail, bem como para 
impressoras, aplicativos ou nuvens, tudo com rapidez e facilidade. Você 
pode salvar documentos em vários formatos, inclusive PDF, Microsoft Word, 
bem como arquivos de imagem, tais como JPEG e PNG.

Os scanners Kodak Série S2000 possibilitam definir até 20 tarefas. Nove tarefas de 
atalho são predefinidas, mas podem ser facilmente personalizadas para atender às 
necessidades do seu aplicativo. Para adicionar outras tarefas à lista pré-configurada, 
selecione a opção <NEW> na parte inferior da lista Task Shortcut. 

 1   PDF em cores 

 2   PDF em preto e branco 

 3   RTF em preto e branco 

 4   JPEG em cores 

 5   TIFF de uma página em preto e branco

 6   TIFF de várias páginas em preto e branco 

 7   PDF em preto e branco para e-mail 

 8   PDF em cores personalizado 

 9  Arquivo(s) em cores personalizado(s) 

 10 <NEW>



*A tecnologia Smart Touch não está disponível nos scanners Série i5000.
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As várias funções oferecem 
múltiplas vantagens 
Anexe automaticamente documentos digitalizados a um e-mail
•  Reduza as etapas pós-digitalização necessárias para compartilhar documentos

Digitalize documentos nos formatos PDF, Microsoft Word ou 
de imagem
•  Aumente a produtividade e a eficiência da colaboração e dos fluxos de trabalho

•  Crie arquivos em PDF pesquisáveis ou somente de imagem

•  Use o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para pesquisar 
instantaneamente o conteúdo e aproveite as ferramentas de copiar e colar nos 
documentos digitalizados, que eliminam a necessidade de revisar e corrigir 
tudo manualmente 

•  Migre rapidamente os documentos impressos para seus sistemas administrativos 
digitais sem precisar digitar tudo novamente

Saída para pastas ou serviços de nuvem em muitos formatos 
•  Simplifique a digitalização de documentos impressos nos seus fluxos de 

trabalho de documentos

•  Salve como TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF, PNG, Word e outros formatos mais 
usados

•  Envie tudo para destinos comuns, tais como Microsoft Office, Adobe Acrobat, 
Microsoft SharePoint, Evernote, Box, Google Drive e muitos outros aplicativos 
de terceiros

Imprima seus documentos em qualquer impressora do 
escritório na rede 
•  Reduza a necessidade de usar impressoras multifuncionais (MFPs) ao fazer as 

digitalizações em dispositivos de impressão em rede, em vez de fotocópias

Obtenha benefícios de eficiência, segurança e resultado 
financeiro 
•  Automatize as tarefas de digitalização de documentos como o mínimo de 

treinamento das equipes

•  Dê autonomia para que todos digitalizem e enviem documentos com facilidade 

•  Implemente rapidamente várias configurações em muitos PCs

•  Aplique sua política corporativa de nomenclatura sem precisar da intervenção 
dos usuários

Saiba mais agora
Para saber mais sobre a tecnologia Smart Touch, acesse:  
www.alarisworld.com/go/smarttouch.

Simplifique a digitalização, acelere a obtenção de documentos e aumente 
a produtividade e a colaboração — além de economizar dinheiro — com 
a tecnologia Smart Touch.

Um gerente dessa empresa de construção digitaliza todas as faturas 
em papel recebidas e as envia ao Departamento de Contas a Pagar 
com o toque de um botão da Smart Touch.

EMAIL

Quer saber mais? 
AlarisWorld.com

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus 
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