
Kodak E1000 Serisi Tarayıcılar

Tara. Gönder. Bitti.
 
Hızlı, kompakt tarayıcılar bilgi yakalamayı, 
erişimi ve arşivlemeyi hızlandırır



• Perfect Page teknolojisini kullanarak 
Optik Karakter Tanıma (OCR) 
teknolojisiyle görsellerin orijinalinden 
daha iyi görünmesini sağlayın ve canlı, 
net taramalar elde edin.

• Smart Touch teknolojisiyle (ücretsiz 
olarak indirilebilir) tek düğme 
basitliğiyle bilgiyi tarayıp, gönderin

• Barkod bilgilerini okutun ve bilgiyi 
uygulamalara hızlıca gönderin

Bugün üretken olun ve yarın büyümeye 
hazır olun. E1000 Serisi Tarayıcılar 
kullandığınız çok sayıdaki uygulamayla 
birlikte çalışır.

Kağıdı ortadan kaldırın ve iş 
süreçlerinizi dönüştürün
Bilgiyi kağıttan yakalayın ve ihtiyaç duyduğunuz yere 
gönderin. Kodak E1000 Serisi Tarayıcılar, bilgilerinizle 
daha fazla şey yapabilmenize yardımcı olmak için 
kompakt, verimli, hassas ve güvenilirdir.

Tara. Gönder. Bitti.

Çok fazla kağıt işleri yavaşlatır ve üretkenlik 
ile müşteri memnuniyetini azaltır. Bir 
Kodak E1000 Serisi Tarayıcıyla, kağıttan 
tüm önemli bilgileri yakalar, ardından bu 
bilgiyi dijital olarak gönderir, kaydeder ve 
erişirsiniz.

•  Sezgisel kontroller ve basitleştirilmiş 
kurulum sayesinde kolayca tarayın

• “Anında işlem” teknolojisiyle bilgileri 
hemen yakalayın

• Sessiz ve kullanımı basit kompakt 
ünitelerle yer kazanın

• Neredeyse her şeyi tarayın, değişen 
kağıt ebatları ve ağırlıkları, hatta kimlik 
kartlarınızı ve sert kartları bile

• Belgeleri doğru yere ve kişilere anında 
göndererek, herkes için bilgi erişimine 
destek verin

Basitleştirilmiş ve güçlendirilmiş teknoloji

E1000 Serisi Tarayıcılar, iş yerlerine, ev 
ofislere, çalışma gruplarına ve resepsiyon 
alanlarına mükemmel uyum sağlar. Ayrıca  
ağdan Buluta kadar mevcut uygulamalarınız 
ve ortamınızla sorunsuz entegre olur. 
Verimliliğinizi desteklemek için her model 
mükemmel teknoloji avantajları sunar.

İç rahatlığı ve koruma

Türünün tek örneği olan orijinal belgeleri 
taradığınızda, Akıllı Belge Koruma, 
çoklu besleme algılama özelliklerimiz ve 
sorunsuz, kanıtlanmış kağıt yolumuz ile 
güvende olduklarını bilirsiniz. Neredeyse 
hiç sıkışma olmayan güvenilir taramadır.

• Tarayıcınız iki yıl garantimiz ile koruma 
altında

• Orijinal garantinizi takip etmek için 
sektör lideri servis ve desteğe ek olarak 
bir dizi esnek, özelleştirilebilir servis 
planı sunuyoruz



Sigorta acentesi Kodak E1035 Tarayıcı ile dijital iş akışının 
avantajlarından yararlanıyor
Bir sigorta acentesine evraklar ulaştığında, bir danışma görevlisi tarafından Kodak E1035 
Tarayıcıda taranarak uygun MHT’nin (Müşteri Hizmetleri Temsilcisi) elektronik belge 
gelen kutusuna gönderilir. Her bir MHT kendi belgesini dijital dosya olarak gözden geçirir 
ve yönetir. MHT’ler belgelerden her birini, acentenin belge yönetim sisteminin bir parçası 
olan belgeyi doğru poliçe ile bağlantılandıran bir şablona atar.

Artık acente her bir belgenin ne zaman ulaştığını, belgeyle kim tarafından, ne zaman ne 
yapıldığını tam olarak bilir. Bir MHT dışarıda olduğunda, belge yönetim sistemi dosyaları 
kutular arasında tek bir tıklamayla hızlıca aktardığından belgelerin bulunması önceki 
fiziksel dosya dolabı sisteminden çok daha kolaydır.

Faydalar arasında şunlar yer alır: zaman, alan ve depolama maliyetlerinden tasarruf; yanlış 
yerleştirilen daha az belge; herhangi bir dosyayı hızlıca bulabilme ve daha hızlı müşteri 
yanıt süreleri. Danışma görevlisi belgeleri hızlıca tarayıp ofisinizi bizzat ziyaret eden 
kişilere iade edebileceğinden müşteri hizmetlerinde de gelişme kaydedilir.

Kullanımı kolay rakamlı ekran 9 farklı işe kadar tek dokunmayla 
taramaya olanak tanır.

Bir günde 4.000 sayfayı işleme kapasitesine sahip olan, 
dakikada 35 sayfaya kadar yakalayan modellerle belgelerinizi 
hızlıca tarayın. 

Smart Touch işlevselliği belgeleri bir dosya konumuna, ortak 
bulut hizmetlerine, e-postaya, ağa bağlanmış ofis yazıcısına, 
faksa ve üçüncü taraf uygulamalara taramanıza olanak sağlar.

Ulaşılabilir, kompakt tasarımıyla her yere güzel bir şekilde uyar.

Pasaportları, küçük, kalın ya da hassas belgeleri isteğe bağlı 
Kodak Entegre A4/Legal Boyutlu Düz Yatak Aksesuarı ile 
tarayın.

Kendi sınıfındaki en büyük besleyici kapasitesiyle tek seferde 
daha fazla belge tarayın.

Birden fazla sürücü uyumluluğu: TWAIN, ISIS ve Linux.
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IN2 EcosystemÇEVRESEL OLARAK ONAYLANMIŞTIR

EPEAT® Silver: Kodak S2000 Serisi 
Tarayıcılar, EPEAT® Silver Tescilli statüsüne 
ulaşmıştır ve enerji verimliliği ve tehlikeli 
maddelerin ve atık ürünlerin azaltılması 
açısından ENERGY STAR® yönergelerini 
karşılamaktadır.

ENERGY STAR® sertifikalı tarayıcılar, 
özelliklerden ya da işlevsellikten ödün 
vermeden enerji tasarrufunda bulunma 
konusunda bağımsız olarak onaylanmıştır.

IN2 Ecosystem: Kodak Alaris ve iş 
ortaklarımız tarafından geliştirilen 
donanım, yazılım, çözümler ve hizmetleri 
bir araya getirerek, verileri doğru zamanda 
doğru yere alır.

EPEAT statümüz hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için AlarisWorld.com/go/EPEAT 

adresini ziyaret edin

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


Genel Özellikler 

Verim Hızları* E1025: Siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli: 200 ve 300 dpi'de en fazla 25 ppm/50 ipm

E1035: Siyah ve beyaz/gri tonlama/renkli: 200 ve 300 dpi'de en fazla 35 ppm/70 ipm

Önerilen Günlük Hacim E1025: Günde 3.000 sayfaya kadar

E1035: Günde 4.000 sayfaya kadar

Besleyici Kapasitesi 80 g/m2 (20 lb.) kağıt ile 80 adet yaprağa kadar

A8, Kimlik kartları, kabartmalı sert kartlar, ve sigorta kartları (dikey ve yatay yönlendirme) gibi küçük belgeler işlenebilir

Güç Tüketimi Kapalı: < 0,3 watt; Uyku modu: < 0,3 watt; Çalıştırma: <25 watt

Elektrik Gereksinimleri 100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz

Çevresel Faktörler EPEAT Kayıtlı ENERGY STAR Onaylı Çalışma Sıcaklığı: 10-35°C (50-95°F) İşletim Nem Oranı: %15 ila %80 RH

Boyutlar Ağırlık: 3,3 kg (7,2 lbs.) Derinlik: 204 mm (8,0 inç), giriş tepsisi ve çıkış tepsisi hariç; 

En: 312 mm (12,3 inç) Yükseklik: 182,5 mm (7,2 inç), giriş tepsisi hariç;

Giriş Tepsili Derinlik: 269 mm (10,6 inç);

Giriş Tepsili Yükseklik: 231,6 mm (9,1 inç)

Desteklenen İşletim Sistemleri WINDOWS Yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA Sürücüleri; Smart Touch (internet üzerinden indirilebilir)

LINUX (TWAIN ve SANE) sürücüleri (internet üzerinden indirilebilir) KOFAX sertifikalı

Yazılım Desteği Kodak Bilgi Girdi Çözümü, Kodak Capture Pro Yazılımı ve Varlık Yönetimi Yazılımı. (Sadece WINDOWS)

Aksesuarlar (isteğe bağlı) Kodak E1000 Serisi Besleme Silindiri Kiti 

Kodak E1000 Serisi Dizme Deflektörü Aksesuarı 

Kodak Entegre A4/Legal Boyutlu Düz Yatak Aksesuarı

Kodak Passport Düz Yatak Aksesuarı

Garanti 2 yıl garanti

Sorumlulukların reddi:

* Çıkış hızı, uygulama yazılımı, işletim sistemi, bilgisayar ve seçilen görüntü işleme 
özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Kodak E1025 ve E1035 Tarayıcılar

Kodak E1000 Serisi Tarayıcılar büyük sonuçlar sunar.

Kutudan çıkar çıkmaz üretken olun.

Kodak E1000 Serisi Tarayıcılar

Özelliklerin tam bir listesi için DAHA FAZLA BİLGİ

E1000 Serisi Özellikleri

Daha fazla bilgi ister misiniz?
AlarisWorld.com/go/E1000

Bizimle iletişime geçin:
AlarisWorld.com/go/contactus

Kullanılan tüm ticari markalar ve marka isimleri 
ilgili hamillerin mülküdür.

Kodak ticari markası ve ticari sunum şekli, 
Eastman Kodak Company'den alınan lisansla 
kullanılmaktadır.
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