
Daha fazla bilgi için çevirin >

Kodak Alaris'ten her ihtiyaca göre belge yakalama çözümleri
Kodak Alaris, uzman çalışanın raporunu taramasından yüksek hacimde üretim taramasına, sanal 
herhangi bir işlemde belge içeriğinin yakalama gereksinimlerini bilir. Yakalama çözümlerimiz her 
tarama ortamında, verimliliği artırabilir ve maliyeti düşürebilir olduğu için tarama yazılımı seçiminizi 
basitleştirmekteyiz.

Taramayı basitleştir. İndekslemeyi otomatikleştir. Bağlantıyı en 
yüksek düzeye çıkar.

Yazılıma Genel Bakış



Kodak Alaris’ Akıllı Dokunma özelliği  
Karmaşık çok adımlı tarama işlemlerini tek dokunuşla ortadan 
kaldırmaktadır. Özel tarama ihtiyaçlarınıza uyması için dokuz işleve kadar 
konfigüre edin ve ortak tarama görevlerini hemen gerçekleştirin. Smart 
Touch, belgeyi bir dosya konumuna veya ortak bir bulut hizmetine kolayca 
taramanızı sağlar. 

Smart Touch ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Taranmış belgeleri e-postalara otomatik olarak ekleme
• PDF dosyalarını oluşturma, dosyalama ve arama
• Belgeleri PDF, Microsoft Word, veya görüntü dosyası biçimlerine dönüştürme
•  Birçok biçimde (TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF ve daha fazlası) bir klasör veya bulut hizmetine çıktı
• Belgelerinizi herhangi bir ağ ofis yazıcısında yazdırın
•  E-posta Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, 

veya üçüncü taraf uygulamalar gibi ortak hedeflere gönderme

Daha fazla bilgi: kodakalaris.com/go/SmartTouch

Kodak Capture Pro Yazılımı — Sınırlı Sürüm
Kodak Tarama Çözümünüz ile gelen kullanımı kolay bu uygulama ile  
"kutudan çıktığında" bilgiyi hemen tarayın ve işleyin. Tek bir belgeden daha  
büyük toplu işlere kadar her şeyin görüntüsünü yakalayın, düzenleyin ve  
çıktısını alın. Capture Pro Yazılımı Sınırlı Sürümü, giriş düzeyinde belgeleri veya  
tek-toplu tarama işlemlerini yöneten Kodak Tarayıcıları, bireysel ya da iş  
grubu kullanıcıları için idealdir.

Capture Pro Sınırlı Sürüm ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Tek bir belge veya toplu iş belgelerini tarama
• Barkod, boş sayfa veya sayfa adedi aracılığıyla belgeleri otomatik olarak ayırma
•  Barkod, sürükle bırak OCR veya manüel olarak indeks alanı oluşturma çıktı dosyalarını adlandırma
•  Taranmış görüntüleri geliştirme — belgeyi döndürme, kırpma, yeniden tarama, belgeye sayfa yerleştirme ve 

belgeyi bölme
•  TIFF, çoklu-sayfa TIFF, JPEG, çoklu-sayfa PDF, sPDF, PDF/A veya RTF gibi dosyaları; dosya, e-posta, yazıcı 

veya SharePoint'e gönderme
• Kolayca Kodak Capture Pro Yazılımı'nın tam sürümüne yükseltme

Daha fazla bilgi: kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Bu belgenin tercüme edilmiş versiyonları için aşağıdaki adresi ziyaret edin:  
kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Kodak Capture Pro Yazılımı 
Form, fatura, hasta kayıtları ve diğer kritik iş belgelerini hızlı bir şekilde yüksek  
kaliteli görüntülere dönüştürün. Kritik indeks verilerini yakalayın ve otomatik olarak  
veritabanlarına ve uygulamalara gönderin. Masaüstünden yüksek hacimde üretim  
yakalama ortamlarına, güçlü, esnek toplu iş yakalama işlevselliği edinin. 

Capture Pro yazılımı ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Tek tuş kolaylığıyla karışık işleri yapın
• Görüntü yakalama, QC ve birden çok toplu işi indeksleme
•  Gelişmiş indeksleme yetenekleri ve çift akış tarama ile verimliliğinizi artırma
•  Alanları doğrulamak veya doldurmak için Veri Tabanı Aramayı kullanarak manüel veri girişi/indeksleme 

maliyetlerini azaltma 
• Basit anketleri ve diğer kontrol formlarını işlemek için işaret algılama kullanımı
• Çift veri girişi indekslemesiyle veri bütünlüğünüzü artırma
•  Akıllı Kalite Kontrol ile görüntü inceleme ve düzeltme için zaman ve maliyeti azaltma
• Düzinelerce farklı sisteme çıktı 
•  İçindeki başlatma yardımı ve yazılım güvencesi ile anında çalışmaya hazır

Daha fazla bilgi: Capture Pro Yazılımı'nın tam sürümünü 30 gün için ücretsiz deneyin! 30 günlük deneme 
süresini başlatmak için Capture Pro Sınırlı Sürüm'deki bağlantıya tıklayın veya  
kodakalaris.com/go/CapturePro adresini ziyaret edin

Her ihtiyaç için bir araç
Şunları yapmak istiyorum:

Smart Touch 
özelliği

Capture Pro Software 
Sınırlı Sürüm

Capture Pro Yazılımı 
(tam sürüm)

Tek tuş, tek belge tarama ve çıktı ✓
Temel toplu iş tarama, indeksleme ve çıktı ✓
Gelişmiş çoklu-toplu iş tarama, indeksleme ve çıktı  
(ve çok daha fazlası) ✓
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DeneMe

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle nasıl iletişime geçeceğinize bakın: 
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


