
Veja mais informações do outro lado >

Soluções de captura de documentos para todas as necessidades com a Kodak Alaris
A Kodak Alaris entende que a captura do conteúdo de documentos é necessária em praticamente qualquer operação — 

desde a digitalização ocasional de relatórios por parte de um funcionário experiente até a digitalização para produção de 

alto volume. Como nossas soluções de captura podem aumentar a produtividade e reduzir os custos em qualquer ambiente 

de digitalização, sua escolha de software de digitalização fica bem mais fácil.

Simplifique a digitalização. Automatize a indexação. Maximize a conectividade.

Visão geral do software
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Funcionalidade Smart Touch da Kodak Alaris 
Elimine os complicados processos de várias etapas com a simplicidade 
de um toque. Configure até nove funções diferentes de acordo com 
suas necessidades específicas de digitalização e realize tarefas comuns 
com rapidez. O Smart Touch permite que você digitalize com facilidade um documento e envie-o para 
uma pasta ou para serviços de nuvem mais comuns.

Com o Smart Touch, é possível:

• Anexar automaticamente documentos digitalizados a e-mails

• Criar, arquivar e pesquisar arquivos PDF

• Converter documentos em formato PDF, do Microsoft Word ou arquivos de imagen de diferentes formatos

•  Salvar em uma pasta ou em um serviço de nuvem em diversos formatos (TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF  
e mais)

• Imprimir seus documentos em qualquer impressora em rede do escritório

•  Enviar para destinos comuns, como e-mail, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, 
Nuance PaperPort, Nuance OmniPage ou outros aplicativos de terceiros

Para saber mais, acesse: kodakalaris.com/go/SmartTouch

Software Kodak Capture Pro —  
Limited Edition
Digitalize e processe informações de maneira rápida e imediata com  
esse aplicativo fácil de usar incluído em sua solução de digitalização Kodak. Capture, edite e gere qualquer 
conteúdo — desde documentos individuais a lotes maiores O Capture Pro Limited Edition é ideal para 
usuários (individuais ou de grupos de trabalho) de determinados scanners Kodak que gerenciam  
a digitalização de documentos simples ou lotes individuais.

Com o Capture Pro Limited Edition, é possível:

• Digitalizar documentos individuais ou em lote

• Separar automaticamente os documentos por código de barras, página em branco ou número de páginas

•  Criar um campo de índice e dar um nome aos arquivos gerados por meio de código de barras, OCR manual 
ou por zona

• Aprimorar imagens digitalizadas — gire, corte, redigitalize, insira páginas e divida documentos

•  Gerar arquivos como TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, PDF de várias páginas, sPDF, PDF/A ou RTF  
e enviá-los para uma pasta, um e-mail, uma impressora ou para o SharePoint

• Fazer, de maneira fácil, o upgrade para a versão completa do software Kodak Capture Pro

Para saber mais, acesse: kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Para ver versões traduzidas deste documento, visite:  kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Software Kodak Capture Pro
Com rapidez e eficiência, converta formulários, faturas, fichas de pacientes e outros  
documentos importantes de sua empresa em imagens de alta qualidade. Capture dados  
essenciais de índice e disponibilize-os automaticamente para bancos de dados e aplicativos.  
Obtenha a avançada e flexível funcionalidade de captura em lote no seu computador para  
ambientes de captura com alto volume de produção. 

Com o software Capture Pro, é possível:

• Realizar tarefas complexas com a simplicidade de um botão

• Capturar, fazer controle de qualidade e indexar vários lotes

•  Aumentar sua produtividade com recursos avançados de indexação e digitalização colorida e bitonal de frente 
e verso

•  Reduzir os custos de entrada/indexação manual de dados usando a pesquisa em banco de dados para validar  
e preencher campos 

• Usar a detecção de marcas para processar pesquisas simples e outros formulários com caixas de seleção

• Aprimorar a integridade dos dados com a indexação dupla de entrada de dados

•  Reduzir o tempo e os custos de revisão e correção de imagens por meio do controle inteligente de qualidade

• Gerar arquivos para dezenas de sistemas diferentes 

•  Entrar em operação imediatamente com assistência de inicialização e garantia de software

Saiba mais: teste a versão completa do software Capture Pro gratuitamente por 30 dias! Para começar seu 
período de teste de 30 dias, basta clicar no link do Capture Pro Limited Edition ou visitar  
kodakalaris.com/go/CapturePro

Ferramentas para todas as necessidades

INCLuídA

INCLuídA

TESTE
GRATuITO
dE 30 dIAS

Preciso de:
Funcionalidade 

Smart Touch
Software Kodak Capture 

Pro Limited Edition
Software Capture Pro 

(versão completa)

Digitalização e geração de documentos 
individuais em um botão 3

Digitalização, indexação e geração básicas 
de lotes 3

Digitalização, indexação e geração 
avançadas de vários lotes (e muito mais) 3
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