
Więcej informacji na odwrocie >

Uniwersalne rozwiązania do digitalizacji obrazu firmy Kodak Alaris
Kodak Alaris wie, jakie zapotrzebowania na digitalizację obrazu ma praktycznie każda firma; 
w niektórych przypadkach może to być sporadyczne skanowanie raportów, a w innych – 
wielonakładowe skanowanie różnych dokumentów. Wybór właściwego oprogramowania do 
skanowania jest prosty, ponieważ wszystkie nasze rozwiązania zwiększają wydajność  
i ograniczają koszty związane z obsługą środowiska roboczego.

Uprość skanowanie. Zautomatyzuj indeksowanie.  
Zmaksymalizuj transfer.

Przegląd oprogramowania



Funkcja Smart Touch  
Firmy Kodak pozwala zastąpić złożone, wieloetapowe procedury skanowania 
zwykłym naciśnięciem jednego przycisku. Skonfiguruj nawet dziewięć różnych 
funkcji, aby dostosować urządzenie do własnych potrzeb skanowania i szybko 
wykonywać rutynowe zadania. Funkcja Smart Touch pozwala łatwy sposób 
skanować dokumenty do plików lub powszechnie używanych usług chmury 
obliczeniowej.

Dzięki funkcji Smart Touch możesz:
• Automatycznie załączać zeskanowane dokumenty do wiadomości e-mail
• Tworzyć, archiwizować i przeszukiwać pliki PDF
• Konwertować dokumentu do formatu PDF, Microsoft Word lub plików obrazu
•  Zapisywać skany w folderze lub usłudze chmury obliczeniowej w wielu formatach (TIFF, JPEG, BMP, PDF, 

sPDF i innych)
• Drukować dokumenty za pomocą dowolnej drukarki w biurze
•  Wysyłać dane do powszechnie używanych lokalizacji, jak poczta e-mail, programy Microsoft Office, Adobe 

Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage lub inne aplikacje różnych 
producentów

Więcej informacji: kodakalaris.com/go/SmartTouch

Oprogramowanie Kodak Capture Pro —  
wersja Limited Edition
Szybko skanuj i przetwarzaj informacje dzięki prostej w obsłudze aplikacji  
dołączonej do urządzenia firmy Kodak. Przechwytuj, edytuj i eksportuj  
wszelkiego rodzaju materiału, od pojedynczych dokumentów po całe serie.  
Oprogramowanie Capture Pro Limited Edition jest idealnym wyborem dla indywidualnych użytkowników  
i grup roboczych korzystających z wybranych skanerów firmy Kodak do skanowania zwykłych dokumentów  
i pojedynczych ich serii.

Korzystając z oprogramowania Capture Pro Limited Edition, możesz:
• Zeskanować jeden dokument lub serię dokumentów
• Automatycznie sortować dokumenty wg kodów paskowych, pustych stron lub liczby stron
•  Tworzyć pola indeksu i nazywać pliki wyjściowe z użyciem kodów paskowych, funkcji OCR na zasadzie 

„przeciągnij i upuść” lub ręcznie
•  Poprawiać jakość zeskanowanych obrazów – obracać, przycinać, skanować ponownie, wstawiać strony  

i dzielić dokumenty
•  Zapisywać pliki w formacie TIFF, wielostronicowy TIFF, JPEG, wielostronicowy PDF, sPDF, PDF/A lub RTF, 

eksportując dane do pliku, skrzynki pocztowej, drukarki lub programu SharePoint
• Łatwo je zaktualizować do pełnej wersji Kodak Capture Pro Software

Więcej informacji: kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Aby uzyskać inne wersje językowe niniejszego dokumentu, odwiedź stronę:  
kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Oprogramowanie KODAK Capture Pro 
Konwertuj formularze, faktury, arkusze danych pacjenta i inne ważne dokumenty 
firmowe do wysokiej jakości obrazów – zawsze szybko i wydajnie. Przechwytuj 
kluczowe dane indeksowania i automatycznie przesyłaj je do wszystkich baz  
danych oraz aplikacji. Zapewnij sobie wydajne, elastyczne funkcje przechwytywania 
serii dokumentów w rozwiązaniu stacjonarnym, które sprawdza się w intensywnie 
wykorzystywanych środowiskach roboczych. 

Korzystając z oprogramowania Capture Pro Software, możesz:

• Wykonywać złożone zadania w prosty sposób
• Przechwytywać, indeksować i poddawać kontroli jakości wiele serii dokumentów
•  Zwiększyć swoją wydajność dzięki funkcjom indeksowania i skanowania dwustrumieniowego
•  Obniżyć koszty dotyczące indeksowania i ręcznego wprowadzania danych z wykorzystaniem funkcji 

poglądu bazy danych w celu weryfikacji lub uzupełnienia pól 
•  Korzystać z funkcji wykrywania znaków, aby przetwarzać proste ankiety i inne formularze  

z zaznaczonymi polami
• Poprawić integralność danych dzięki indeksowaniu podwójnego wprowadzania danych
•  Skrócić czas i obniżyć koszty związane ze sprawdzaniem i korektą obrazów za pomocą inteligentnej 

kontroli jakości
• Zapisać dane w formatach zgodnych z wieloma innymi systemami 
•  Szybko rozpoczynać pracę z urządzeniem dzięki pomocy przy uruchomieniu i obsłudze serwisowej 

oprogramowania

Więcej informacji: Wypróbuj pełną wersję oprogramowania Capture Pro Software przez 30 dni 
bezpłatnie! Aby rozpocząć 30-dniowy okres próbny, kliknij łącze w programie Capture Pro Limited 
Edition lub odwiedź stronę kodakalaris.com/go/CapturePro

Narzędzie spełniające każdą potrzebę

Wymagane czynności:
Programowalne 

przyciski
Capture Pro Software 

Limited Edition
Capture Pro Software 

(pełna wersja)

Skanowanie i zapisywanie pojedynczych dokumentów 
jednym przyciskiem ✓
Podstawowe funkcje skanowania seryjnego, 
indeksowania i zapisywania plików ✓
Zaawansowane skanowanie seryjne wielokrotne, 
indeksowanie i zapisywanie plików (i wiele więcej) ✓

©2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris stanowi nazwę handlową firmy w przypadku działań  
o zakresie globalnym.
Znaki towarowe oraz wizerunek handlowy Kodak zostały wykorzystane za zgodą firmy Eastman 
Kodak Company.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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BEZPŁATNA 
30-DNiOWA  

WERSJA PRÓBNA

Dane kontaktowe dla klientów poszukujących dalszych informacji są dostępne 
na stronie internetowej: http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


