Kodak i4000 Serisi Tarayıcılar

Kesintisiz hizmet için tasarlandı

Büyük İşler için Kusursuz Bilgi
Yakalama
Yoğun çalışma temposuna sahip posta odanız, üretim
departmanınız ya da servis büronuzun, piyasadaki en
verimli, doğru ve güvenilir bilgi yakalama çözümüne ihtiyacı
var. i4000 Serisi Tarayıcılar, en zorlu işleriniz için uygundur.

Bugünün çalışma koşullarına ayak
uyduracak şekilde tasarlandı

Zamandan ve maliyetten tasarruf
etmenizi sağlayan kusursuz entegrasyon

i4000 Serisi, yüksek verimle çalışmanıza
yardımcı olmak için mükemmel görüntü
kalitemizle bütünleşik birçok özellik
sağlar.

i4000, iş akışınızı geliştirmek için
en hızlı ve etkin yöntemleri bularak
işletmenize değer kadar. Çoklu bölgede
barkod okuma özelliği sayesinde,
sürücü meta verileri almak için
barkod değerlerini okuyarak işletme
sistemleriyle kolay entegrasyon sunar.

Alaris Perfect Page görüntü
işleme teknolojisi sayesinde, zorlu
dokümanlarda bile açık ve net görüntüler
alın. Dual LED teknolojisi, tarama hızında
azalma olmaksızın üstün veri yakalama
hassasiyeti sağlamak için yüksek OCR
okuma hızlarına sahiptir.
Her işletmeyi güçlendirecek güvenilir
uzmanlık
Seçkin kağıt besleme teknolojimiz,
kullanıcılarımıza eşi benzeri olmayan
bir güvenilirlik sağlamak için neredeyse
her koşuldaki ve türdeki dokümanda
bulunan bilgileri yakalar. i4000, önemli
dokümanlarınıza zarar gelmesini
önlemek için dört katmanlı doküman
koruma özelliğine sahiptir.
• 	Uzunluk algılama, kağıtların üst
üste gelerek uzun bir dosya gibi
görünmesini önler.
• Çift doküman algılama, dokümanların
tarayıcıya teker teker girmesini
sağlar. Bu teknoloji, özellikle küçük
dokümanların büyük dokümanlara
yapıştığı durumlar için idealdir.
• Akıllı doküman koruma, buruşma
sesini "duyar" ve tarama işlemini
anında durdurur.
• Metal algılama, unutulan zımba ve
ataşların tarayıcı camını çizmesini önler.

Tarayıcınızı Alaris Info Solution
web yakalama yazılımıyla bir arada
kullanarak, tek bir merkezi yakalama
konumundan hem uygulamaları, iş
ayarlarını ve kullanıcıları yönetebilir hem
de bilgileri yakalayıp indeksleyebilirsiniz.

Sürekli değişen çalışma ortamınıza
uygun çözümler
Yazılımlar:
Alaris Capture Pro Yazılımı, Alaris
tarayıcılarla birleştirildiğinde, verimi
artıracak ve etkinliği iyileştirecek akıllı
beceriler sunar:
• Akıllı Özel İşleme, formların hızlı bir
şekilde doğrulanmasını ve dolayısıyla
işlem noktasında eksik bilgilerin
belirlenmesini ve düzeltilmesini
sağlar. Bu sayede daha iyi müşteri
etkileşimi ve potansiyel gelir artışı
elde edersiniz.

Çaba gerektirmeyen kullanıcı deneyimi
Alaris, kullanıcı sade ve kolay bir deneyim
sunmak için sezgisel arayüzler ve tek
dokunuşla taramanın yanı sıra kullanımı
kolaylaştıran birçok özellik sunar.
Smart Touch teknolojisi, müşterilerin
şirketlerle katılım ve tanışma süreçlerine
ilişkin dokümanların veya borç hesabı
faturalarının taranması gibi sıklıkla
kullanılan tarama görevleri için tek bir
dokunuş gerektirir. Kopyaları otomatik
olarak taramak ve arama yapılabilir
PDF dosyaları olarak kaydetmek için
işleri önceden programlayabilirsiniz. Bu
sayede, gelecekte dosyalarınız içerisinde
kolaylıkla arama yapabilirsiniz.

• Akıllı Barkod Okuma en doğru veri
yakalama performansını sunar ve
kurulum işleminin karmaşıklığını
giderir.
Hizmetler:
Yatırımınızı koruyabilmeniz için
sunulan sayısız birinci sınıf servis ve
destek seçeneklerinden birini seçerek
tarayıcılarınızdan ve yazılımlarınızdan
azami düzeyde faydalanın ve
verimliliğinizi zirveye çıkarın.
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i4000 Serisi Tarayıcılar, her türlü
dokümanın kolaylıkla düzenlemesini,
iyileştirilmesini ve yönetilmesini sağlayan
Alaris Capture Pro Software Limited
Edition’a (sınırlı sürüm) sahiptir. Tam
sürüme yükselterek masaüstünden
yüksek boyutta üretim ortamlarına kadar
güçlü, esnek ve uygun maliyetli toplu bilgi
yakalama imkanını elde edersiniz.
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Tarayıcı, kullanıcılara daha çok verim sağlamak
adına çoklu besleme sayfalarının tümünü
kullanıcının gözden geçirmesi için çıkış
makaralarında tutar. Bu sayede yoksay, kabul et ya
da görüntüleri tekrar tara seçeneklerinden birini
seçebilirsiniz.

Otomatik yönlendirme, çift taraflı, eğim giderme,
renkli çıkarma, otomatik kırpma, çift akışlı çıkış
ve daha fazlası gibi tüm görüntü işleme özellikleri
çalışırken bile tam nominal hız.
Yama tanıma özelliğiyle birden çok toplu işi kolayca
organize edin ve kesintileri ortadan kaldırın ve ön
baskı teknolojisi sayesinde denetim izi kaydı tutun.

Sürekli doküman besleme özelliğine sahip
500 yapraklık yükseltici sayesinde, devamlı
artan kağıt hacminizle kısa sürede başa çıkın.

Kontrollü yığınlama işlevi, dokümanların işlem
sonrasında tarayıcıdan düzenli ve sıralı bir şekilde
çıkmasını sağlar.
Geniş kontrol paneli, ana bilgisayara gidip gelmek
yerine tarayıcının başında durmanızı sağlayan
işlevlere sahiptir. Böylece kullanıcılar daha verimli
olur ve daha az yorulur.

Düz arka çıkış yoluyla özel işleme özelliği; karton,
dosya klasörü ve çok uzun dokümanlar gibi
malzemelerin tarayıcıya beslenmesini sağlar.
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Opsiyonel Legal ve A3 Boyutunda Düz Yatak
aksesuarlarıyla ciltli, büyük ve hassas belgeleri
kolayca tarayın.

Kanıtlanmış gerçek performans.

Bir milyonun üzerinde

çoklu sayfa içeren fatura, global bir paket teslimat şirketi tarafından Kodak i4000 Serisi Tarayıcı
kullanılarak dijital ortama aktarılmış, düzenlenmiş ve dağıtılmıştır.

3000'in üzerinde

günlük hasta ziyareti, bir sağlık kuruluşunun iş yükünü ciddi derecede azaltmak ve doğru medikal
kayıtlara erişimini kolaylaştırmak için Kodak i4000 Serisi Tarayıcı ve otomatik indeksleme özelliği
kullanılarak izlenmiş ve kaydedilmiştir.

50,000 adet

eski, sararmış ve yıpranmış kira sözleşmesi, net, açık dijital görüntülere dönüştürülmüştür - Büyük
bir gayrimenkul yönetim şirketi tarafından Alaris Perfect Page görüntü işleme ile Kodak i4000 Serisi
Tarayıcı kullanılmıştır.

Alaris IN2 Ecosystem hakkında daha fazla bilgi almak için,
www.alarisin2.com adresini ziyaret edin.

Alaris IN2 Ecosystem
Günümüzün karmaşık veri
ortamında, bilgi yakalama işlemi için
bütünleşik bir yaklaşım gereklidir.
Alaris IN2 Ecosystem, güvenilir
ortaklarımız tarafından sağlanan,
sektöründe öncü tarayıcı, yazılım ve
hizmetler sayesinde işletmeniz için
en iyi bilgi toplama çözümünü sunar.
Alaris IN2 Ecosystem size şu
faydaları sunar:
•	
Doğru Uyum: İşletme
hedeflerinize, ortamınıza ve
bütçenize uygun çözümler.
•	
Doğru Deneyim: Satın almadan
kullanıma ve sahip olmaya
kadar tüm süreçlerde işinizi
kolaylaştıran çözümler.
•	
Doğru Sonuçlar: Hızlı, doğru ve
güvenilir bilgi yakalama özelliği
sayesinde işinize üstün bir değer
katan çözümler.

Üretken, güvenilir, masaüstü üretim düzeyinde yakalama çözümleri
Kodak i4000 Serisi Tarayıcılar, her türlü işletme için hayatı kolaylaştırır.

Kodak i4250 Tarayıcı

Kodak i4650 Tarayıcı

Kodak i4850 Tarayıcı

Tarama Hızları*
(manzara, mektup/A4 boyutu, siyah ve
beyaz/gri tonlama/renkli)

110 ppm

130 ppm

150 ppm

Önerilen Günlük Hacim

Günlük 65.000 sayfaya kadar

Günlük 100.000 sayfaya kadar

Günlük 150.000 sayfaya kadar

Özellik karşılaştırması

Ortak özellikler
Akustik Gürültü
(kullanıcı konumu ses basınç düzeyi)

Bekleme: <40 dB(A)
Tarama: <63 dB(A)

Güç Tüketimi

Kapalı/Beklemede/Uyku modu: <0,5 watt; Çalıştırma: <21 watt; Boşta: <14 watt

Besleyici Kapasitesi

500 sayfaya (20 lb. / 80 g/m2) kadar kağıt; kimlik kartları, kabartmalı kalın kartlar, kartvizitler veya sigorta kartları gibi küçük dokümanlar
işlenebilir

Bağlantı

USB 3. 3.1 Onaylı

Boyutlar

Yükseklik: 34,79 cm (13,7 inç)
Genişlik: 48,9 cm (19,2 inç)
Derinlik: Tepsi kapalı halde 46,73 cm (18,4 inç)
Derinlik: Tepsi açık halde 61,30 cm (24,1 inç)

Elektrik Gereksinimleri

100-240 V (uluslararası), 50/60 Hz

Çevresel Faktörler

EPEAT Silver
ENERGY STAR belgeli tarayıcılar

Yazılım Desteği

Birlikte Verilen Yazılımlar - WINDOWS yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA Sürücüleri; Alaris Smart Touch ve Alaris Capture Pro Software
Limited Edition (web adresinden indirilerek kullanılabilir)
Opsiyonel Yazılımlar: Alaris Capture Pro Software, Alaris Info Input Solution (yalnızca Windows), Assset Management Software

Teknik özelliklerin tam listesi için

DAHA FAZLA BİLGİ

*Tarama hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?
AlarisWorld.com/go/i4000
Bizimle irtibata geçin:
AlarisWorld.com/go/contactus

Kullanılan tüm ticari markalar ve marka
isimleri ilgili hamillerin mülküdür.
Ödül broşürümüzü buradan görüntüleyin

➥
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