
Kodak Info Input Solution

Captura baseada na web rápida, inteligente e eficiente



Transforme sua captura de dados

O Kodak Info Input Solution é uma eficiente solução baseada na 
Web que permite a captura para locais centralizados, distribuídos 
e remotos para validar, indexar e encaminhar informações para 
os aplicativos comerciais corretos. Isso resulta em uma redução 
nos custos de operação e suporte e um aumento nas eficiências 
de processo.

Alcance mais - onde estiver

Uma solução baseada em navegador, a Kodak 
Info Input Solution facilita a implantação de 
soluções de captura em toda a organização. Por  
exemplo, as principais empresas de terceirização  
de processos de negócios (BPOs) aprovam essa  
plataforma baseada em navegadores porque 
permite a implementação de soluções de captura  
com facilidade - dentro e fora da empresa.

•  A Kodak Info Input Solution oferece suporte 
para ambos ambientes de digitalização 
distribuídos e de produção

•  Captura informações críticas de negócios 
através de um aplicativo no dispositivo 
móvel ou inteligente e envia documentos 
rapidamente para o aplicativo de negócios

•  Mantém a produtividade mesmo com baixa 
largura de banda ou sem conexão

•  Armazena com segurança os documentos 
localmente por 24 horas sem perda de 
produtividade

Maximize a eficiência com captura precisa  
e fluxo de trabalho simplificado 

Recursos inteligentes, como indexação 
avançada e extração especializada, fornecem 
informações aos seus processos de negócios 
mais rapidamente. Como exemplo, os 
departamentos de contas a pagar podem se 
beneficiar do cliente de transações integrável 
para digitalizar recibos diretamente para seus 
aplicativos.

•  Poderosas ferramentas de ajuste de 
imagem melhoram a qualidade da imagem 
corrigindo digitalizações distorcidas, 
ajustando contraste e muito mais

•  Várias opções de indexação permitem 
extrair as informações chave que você 
precisa

•  Os usuários podem configurar o processo de 
indexação para extrair automaticamente 
os principais dados dos documentos, o que 
reduz o tempo de processamento

•  Arraste e solte arquivos em lotes diferentes

•  Permite o monitoramento do status do lote 
para verificar detalhes e evitar duplicação

•  Empurra as atualizações de sistema para 
milhares de usuários instantaneamente

"A combinação de 
scanners da Kodak 
com esta solução 
aumentou nossa 
produtividade de 
digitalização em  
mais de 60%."
–  Diretor de Operações de um 

importante provedor de BPO



Informações confiáveis, suporte de classe 
mundial 

O Kodak Info Input Solution ajuda a garantir que 
você capture informações válidas e completas 
na primeira digitalização. Um exemplo: agências 
estaduais adoram os recursos de leitura de 
códigos de barras para ajudar a gerenciar 
documentos complexos de forma dinâmica 
e transmitir dados precisos para diversos 
aplicativos.

•  Determina o tipo de documento para  
o processamento correto após a digitalização 
através de códigos de barras

•  Scripts de Validação e Pesquisas de Banco 
de dados garantem flexibilidade para que 
os administradores apliquem regras de 
negócios, executem várias pesquisas de 
banco de dados e validem dados

•  Uma variedade de ferramentas e recursos 
como o OCR de arrastar e soltar garante que 
a validação seja realizada de forma eficaz 
para minimizar o retrabalho mais tarde

•  Simplifica o arquivamento de dados e garante  
uma cadeia de custódia consistente em várias  
plataformas, essenciais na conformidade  
e auditorias

Simples de integrar com os seus sistemas empresariais

A interface de usuário intuitiva do Info Input Solution requer treinamento mínimo 
e reduz erros. Por exemplo, empresas de corretagem se beneficiam dessa 
simplicidade para balcões de cadastro de clientes.

•  Fácil de configurar usando sua infraestrutura existente e reduzindo custos  
de manutenção

•  Oferece configuração e definição de trabalho centralizadas e consistentes 
com fluxo de trabalho/saída disponível independentemente de qual 
plataforma ou dispositivo é usado

•  Conecta-se às soluções de gerenciamento de conteúdo corporativo, 
planejamento de recursos corporativos, gerenciamento de processos 
corporativos e fluxos de trabalho

•  Exporta para qualquer banco de dados compatível com ODBC ou para um 
arquivo ASCII delimitado

•  Implanta novos projetos em minutos e importa rapidamente configurações de 
trabalhos de outros sistemas atuais como o Kofax

•  Agora disponível como uma assinatura de um ano além das opções de 
licenciamento permanente já existentes

Amplie e atenda às necessidades do futuro

Organizações como aquelas de serviços financeiros se beneficiam da flexibilidade 
de proteger sua solução e integração de captura contra o futuro.

•  Cresce com suas necessidades de captura—de um único departamento até 
complexas exigências corporativas de alto volume

•  Um servidor pode suportar milhares de usuários, além de processar bilhões  
de páginas

• Suporte para ambos bancos de dados SQL Server e Oracle

•  Suporta sistemas operacionais Windows, Linux

“Esta solução tem praticamente 100% de 
tempo de atividade, o que é surpreendente, 
considerando que temos mais de 6.000 
usuários em todo o estado respondendo  
a pedidos de serviços vitais.”
– Diretor de TI, Departamento de Serviços Humanos do Estado



IN2 Ecosystem

O ambiente de dados complexo de hoje 
precisa de uma abordagem integrada 
para a captura de informações. O IN2 
Ecosystem oferece a melhor solução de 
captura de informações para sua  
empresa com scanners, software e serviços 
líderes da indústria, fornecidos por uma 
rede de parceiros confiáveis.

O IN2 Ecosystem dá-lhe:

•  O ajuste certo: Soluções para atender 
às suas metas de negócios, ambiente 
e orçamento

•  A experiência adequada: Soluções 
que simplificam seu trabalho - desde 
a aquisição até a operação  
e a propriedade 

•  Os resultados adequados: Soluções 
que proporcionam valor comercial 
superior através da captura de 
informações rápida, precisa  
e confiável

Para saber mais, acesse alarisin2.com

Configurações da Kodak Info Input Solution
Kodak Info Input Solution – Captura em lote

A arquitetura baseada em navegador de cliente/servidor amplia os ambientes de captura, 
ECM, ERP e nuvem. A solução aproveita serviços avançados de captura e na Web já existentes 
em tempo real durante o processo de captura.

Kodak Info Input Solution – Cliente de transações

Integrada em um aplicativo baseado em navegador como um plug-in de botão de digitalização, 
a captura não é mais um processo separado de várias etapas: agora ela faz parte de um fluxo 
de trabalho que os usuários já conhecem para digitalizar, importar documentos eletrônicos  
e indexar em aplicativos de negócios habituais. Remova facilmente informações confidenciais 
(como CPF, RG, números de cartões de crédito) ao digitalizar e visualizar documentos com 
os novos recursos de pesquisa e edição automáticas.

Faça uma mudança que realmente faz a (grande) diferença
Sendo uma plataforma comum para captura, a Kodak Info Input Solution proporciona maior  
produtividade sem complicação para diminuir seus custos e elevar sua eficiência. É uma  
opção ideal para todos os ambientes de captura, gestão de conteúdo empresarial e negócios.
Mude seu processo de captura e redefina seus negócios com a Kodak Info Input Solution –

• Desempenho inigualável na captura baseada em navegadores

• Responda mais rapidamente aos pedidos de clientes

• Agregue TODOS os tipos de arquivos em uma etapa dinamizada

• Transmita dados (e metadados) significativos de forma automática

• Processe documentos e informações mais rapidamente

• Aproveite seus investimentos em serviços existentes

• Reduza expressivamente as cargas no suporte da TI

• Use as mais recentes definições de trabalho e software perfeitamente em seu sistema

• Assinatura de um ano disponível além das opções de licenciamento permanente já existentes

Requisitos do sistema
Clique no botão à direita para obter uma lista 
completa dos requisitos do sistema

SAIBA MAIS

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/go/InfoInput

Fale conosco:  
AlarisWorld.com/go/contactus Todas as marcas registradas e nomes 

comerciais utilizados são de propriedade 
de seus respectivos detentores.
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