
Scanners Kodak i5650S e i5850S 

Automatize a classificação de documentos.
Tudo com eficiência, potência e precisão.



Veja a eficiência crescer e os custos caírem

Atualmente, as empresas de terceirização de 
processos empresariais (BPO) e as agências de 
serviço enfrentam o aumento da concorrência 
e da pressão para reduzir os custos gerais. Na 
captura de documentos, os processos manuais 
anteriores e posteriores à digitalização podem 
representar 75% ou mais do custo total de  
digitalização. É fundamental reduzir essas despesas 
e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. 
É por esse motivo que os scanners Kodak 
i5650S e i5850S foram criados: para otimizar  
as operações de quem lida com lotes diversos  
e requisitos complexos de digitalização, além 
dos desafios que esses cenários podem criar.

O ganho de produtividade começa com velocidades 
superiores e a classificação mais inteligente

Os scanners Kodak i5650S e i5850S oferecem 
mais eficiência, pois digitalizam e processam 
mais documentos com qualidade superior e com 
recursos de classificação mais inteligentes. Os 
dois scanners permitem aproveitar o tratamento 
avançado de documentos sem sacrificar a qualidade 
da imagem, pois eles também incorporam todos 
os recursos robustos dos scanners Kodak i5650 
e i5850, inclusive:

•	 	Imagens	de	páginas	perfeitamente	nítidas	
para aprimorar a extração de dados via 
reconhecimento óptico de caracteres (OCR)  
e reconhecimento óptico de marcas (OMR)

•	 Volumes	diários	ilimitados

•	 	Gerenciamento	interativo	de	multialimentação	
com exibição da imagem no scanner e no PC

•	 	Custos	reduzidos	de	armazenamento	com	os	
tamanhos menores de arquivo

•	 Menos	riscos	de	danos	aos	documentos

Com uma velocidade máxima de digitalização de 
até	210	ppm	e	três	bandejas	de	saída,	o	Kodak 
i5850S reduz o tempo de processamento e oferece 
benefícios	de	classificação	automática	ao	separar	
lotes de documentos diversos em três locais.

Os scanners Kodak i5650S e i5850S oferecem mais 
eficiência e um custo total de propriedade inferior, 
combinando rápido rendimento e qualidade superior  
de imagem com recursos sofisticados de classificação. 
Essa combinação oferece um valor real e excepcional.

A digitalização mais inteligente e a classificação 
automatizada de documentos aumentam  
a produtividade e reduzem os custos

Valor real e excepcional: um cenário bancário

Solicitar um empréstimo ou uma hipoteca 
é um processo que depende de papéis. Os 
scanners i5650S e i5850S ajudam a dinamizar 
esse procedimento graças à classificação 
mais inteligente e ao reconhecimento de 
folhas de correção.

Desafio atual: os originais do cliente precisam 
voltar ao solicitante. Portanto, os documentos 
devem ser preparados corretamente no 
processo anterior à digitalização e separados 
com	precisão	após	a	digitalização.	Isso	pode	
estar sujeito a erros, ser trabalho e custoso.

Solução: as capacidades de classificação 
do i5650S e do i5850S usam um recurso 
de reconhecimento de folhas de correção 
reutilizáveis. Essas folhas são separadas 
e	enviadas	à	bandeja	de	saída	traseira,	
enquanto os documentos originais do cliente 
são enviados à bandeja de exceções na parte 
frontal do scanner.

Scanner Kodak i5850S



Acrescente a potência prática do software 
Kodak Capture Pro

Ao integrar um scanner Kodak i5650S 
ou i5850S e o software Capture Pro ao 
sistema da sua linha de negócios (LOB), 
você maximiza a potência das suas 
operações e a tecnologia de digitalização 
da Kodak Alaris para reduzir em até 50% 
o tempo de entrada de dados, novamente 
impulsionando a eficiência e reduzindo 
os custos. O software Kodak Capture Pro 
integra-se perfeitamente à maioria dos 
aplicativos da LOB, inclusive EMC, Kofax 
Ascent e Microsoft SharePoint.

www.kodakalaris.com.br/go/capturepro

Melhor. Em conjunto. Serviços da Kodak Alaris.

Um conhecimento superior e uma dedicação incansável para interagir com nossos clientes  
a fim de criar resultados de sucesso garantem o destaque dos serviços da Kodak Alaris. Descubra 
como podemos ajudar a criar um ambiente com fluxos de trabalho e processos mais eficientes, 
que vão extrair o poder das suas informações. Se você está pronto para o sucesso na era do 
caos de dados, desde reparo e manutenção superiores até serviços de valor agregado mais 
inteligentes, fale conosco ainda hoje para agendar uma reunião introdutória com os serviços da 
Kodak Alaris e ter proteção, tranquilidade e maiores possibilidades.

Bandeja traseira: 
reutilize folhas de 
correção para ganhar 
tempo e cortar custos

Documentos de exceção: 
marque documentos 
especiais e identifique 
multialimentações

Configure o tratamento de exceções com 
os drivers TWAIN e ISIS – classifique 
documentos de multialimentação em 
uma bandeja e documentos com códigos 
de	barras	ilegíveis	em	outra	bandeja

Interface	de	
usuário intuitiva

Quando escolher o scanner i5650S ou o i5850S

•	 O	i5650S	é	um	modelo	de	mesa;	o	i5850S	deve	ser	apoiado	no	chão

•	 Os	dois	oferecem	os	mesmos	benefícios	sofisticados	de	separação	e	classificação

•	 	Ambos	apresentam	leitura	de	código	de	barras,	sendo	que	o	i5850S	oferece	tratamento	mais	
avançado de imagens

•	 As	velocidades	de	classificação	são	de	até	180	ppm	nos	dois	modelos

•	 As	velocidades	sem	classificação	são	de	até	210	ppm	(i5850S)	e	180	ppm	(i5650S)

•	 	A	impressão	inteligente,	seja	na	página	ou	digitalmente	na	imagem,	permite	aplicar	informações	
de rastreamento conforme as páginas são digitalizadas

Scanner Kodak i5650S
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Quer saber mais?
www.kodakalaris.com.br/go/i5650S e www.kodakalaris.com.br/go/i5850S 
Kodak Alaris Inc.,

2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615
1-800-944-6171

Kodak Alaris Brasil
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 - São José dos
Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420
Phone: +55 (12) 3500-1928
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com

Confira o folheto dos prêmios 

Scanners Kodak i5650S e i5850S

Características

Rendimento (200 e 300 dpi para duas cores e várias cores) i5650S: até 180 ppm; i5850S: até 210 ppm

Volume diário recomendado Sem limite nos scanners da série i5000

Bandejas de classificação 3

Recursos de classificação no scanner Classificação por correção, classificação por comprimento, classificação por multialimentação, classificação por código de barras via drivers  
TWAIN/ISIS padrão

Velocidades do classificador  
(correção, comprimento, multialimentação)
Velocidade de classificação por código de barras

Até 180 ppm
Variável (até 100 ppm)

Orientação da classificação Retrato, paisagem

Capacidade da bandeja de saída (inferior/superior/traseira) 750/400/200 (i5650S), 700 (i5850S)

Registro do alimentador Central

Tecnologia de digitalização CCD

Resolução óptica 600 dpi

Resolução de saída 100/150/200/240/300/400/500/600 dpi

Iluminação LEDs brancos

Largura máxima do documento 304,8 mm (12 pol.)

Comprimento do modo de documentos longos Até 4,6 m (180 pol.)

Tamanho mínimo do documento 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pol. x 2,5 pol.)

Espessura e peso do papel Com alimentador padrão: sulfite de 45 g/m2 (12 libras) até índice de 200 g/m2 (110 libras). Com acessório de alimentador ultraleve: papel de arroz de 
25 g/m2 (7 libras) até sulfite de 80 g/m2 (20 libras)

Alimentador/elevador Design de elevador automático de 750 folhas; alimentados automático de documentos com quatro configurações; alimentação contínua, lotes de  
100 folhas, 250 folhas, 500 folhas e completo de 750 folhas

Detecção de multialimentação 5 zonas ultrassônicas independentes

Conectividade Compatível com USB 2.0 certificado, USB 3.0

Suporte de software Pacote de software: drivers TWAIN, ISIS e WIA. Totalmente compatível com o software Kodak Capture Pro e a solução Kodak Info Input. Kofax VRS.

Recursos sem classificação no scanner Tecnologia Perfect Page, recuperação aprimorada de acúmulos de papel, filtro de listras, iThresholding, cortes dinâmicos, eliminação de várias cores, 
digitalização em dois fluxos, leitura de código de barras no scanner, saída traseira, impressão digital, detecção de grampos, fusão de imagens, impressora 
lateral traseira, impressão inteligente (contagem de correções de hardware), empilhamento controlado, detecção automática de cores, cortes automáticos, 
alinhamento, detecção e exclusão de páginas em branco com base no conteúdo, orientação automática com valores padrão, correção reversível de cor 
instantânea, substituições de operador, visão interativa do host multialimentador, proteção inteligente de documentos

Tratamento/indexação de imagens Indexação em vários níveis (i5650S e i5850S). Tratamento de imagem completa com lotes (somente i5850S)

Compactação de saída Saída em CCITT Grupo IV, JPEG ou sem compactação

Garantia (EUA e Canadá) 90 dias no local

Requisitos elétricos 100–240 V (internacional), 50/60 Hz

Consumo de energia Modo de suspensão: <3,5 watts; em operação: <250 watts; em standby: <0,5 watts

Fatores ambientais Scanners com qualificação Energy Star, 2008 EuP

Ruído acústico  
(nível de pressão sonora relativo à posição do operador)

Em standby <31 dB(A); digitalização a 300 dpi <65 dB(A)

Configuração recomendada para o PC PC: Intel Core i5 (Sandy Bridge ou mais recente) em execução a 2,7 GHz ou mais; porta USB 3.0 (supervelocidade) ou 2.0 (alta velocidade); 4 GB de 
memória RAM ou mais 

Sistemas operacionais compatíveis Microsoft Windows 10 (32 bits e 64 bits); Microsoft Windows 8 (32 bits e 64 bits); Microsoft Windows 7 (32 bits e 64 bits); Windows XP (somente TWAIN) 

Suprimentos disponíveis Kits de suprimentos de alimentador, conjunto de guias de imagens, cartucho de tinta e suporte da impressora, folhas de limpeza de transporte, almofadas 
rolantes de limpeza, mata-borrões de tinta da impressora, lenços Staticide, plano de fundo branco/preto intercalável

Acessórios/opções Acessório aprimorado da impressora para scanners Kodak (pré-digitalização frontal e pós-digitalização traseira), gaveta de alimentação manual, bandeja 
de saída com alinhamento da borda de referência, extensores de documento de 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm (26 pol., 30 pol. e 34 pol.); o Kodak 
Legal Size Flatbed Accessory e o Kodak A3 Flatbed Accessory estão disponíveis para todos os modelos

Dimensões i5650S: altura: 50,8 cm (20,0 pol.); largura: 69,3 cm (27,3 pol.); profundidade: 51,0 cm a 65,3 cm (20,1 pol. x 25,7 pol. com bandeja aberta);
i5850S: altura: 117,4 cm (46,2 pol.) a 141,5 cm (55,7 pol.); largura: 69,3 cm (27,3 pol.); profundidade: 82,3 cm (32,6 polegadas)

Peso i5650S: 65,0 kg (143,3 libras); i5850S: 197,3 kg (435 libras)


