Kodak i2000 Serisi Tarayıcılar

Daha küçük tarayıcıda daha yüksek
performans alın

Çok küçük alanda çok fazla performans
Günümüzün iş hayatı bilgiye dayanıyor. Bu bilgilerin kağıt üzerinde bulunması
sizi yavaşlatabilir. İşlerin daha hızlı akması için, oldukça küçük ve güçlü bir
pakette basit çalışmayı ve zaman kazandıran özellikleri bir araya getiren bir
tarama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. En yeni Kodak i2000 Serisi Tarayıcıların
size sunduğu yeniliklere göz atın.

Kodak i2000 Serisi Tarayıcıların çalışması
Etkileyici verimlilik

Daha iyi görüntü kalitesi

• Tek bir düğmeye basarak çok adımlı
tarama işlemlerinin yapılmasına olanak
sağlayan Smart Touch teknolojisini
kullanarak zaman tasarrufu sağlayın

• Çok daha iyi tutarlılığa, netliğe ve renklere
sahip görüntüleri yakalayın

• Dahili barkod okuması, verileri
uygulamalara iletir
• Isınma için bekleme yok: Daima hazır
LED ışığı ile taramayı hemen başlatın
• 100 sayfa alabilen giriş tepsilerindeki
büyük partileri tarayın
• Karışık işleri hızlandırın: Tarayıcı renkli
sayfaları otomatik tanır, boş sayfaları
atlar ve her belgeyi doğru şekilde
konumlar
Sonsuz çok yönlülük
• Her şeyi işleyin: Küçük veya büyük
belgeler, kalın veya ince kimlik kartları
ve hatta kabartmalı sert kartlar
• Küçük, büyük, ince ve kalın belgeleri tek
bir toplu iş içinde kullanın
• Bağlı, büyük boyutlu ve kırılgan belgeleri
isteğe bağlı legal - tabloid boyutunda
düz yatak aksesuarları ile tarayarak
imkanlarınızı genişletin
• Kodak Asset Management Yazılımını
kullanarak kurulum süresinden tasarruf
için tarayıcıyı uzaktan yönetin ve
güncelleyin

• Dahili Perfect Page teknolojisi, orijinal
belgelerden bile daha net bir tarama
sağlayabilir
• Daha hassas OCR ile metni sorunsuz
şekilde okuyun ve çekin
• Tutarlı şekilde daha iyi görüntü kalitesi,
hemen hemen yeniden tarama veya
sonradan görüntü işlemeyi ortadan
kaldırmak anlamına gelir
Yer tasarrufu sağlayan tasarım
• Yenilikçi, çok daha kompakt bir
yapıdaki sakla ve git tasarımı tarayıcı
kullanılmadığında dik olarak
saklayabilmenizi sağlar
Hiçbir uzmanlık gerekmez
• Smart Touch teknolojisi, tek bir düğmeye
basarak dokuz farklı görevi yapabilmenizi
sağlar — PDF oluşturma, belgeleri
e-postalara ekleme, bunları klasörlerde
organize etme ya da Bulut servislerine
gönderme dahil
• Okuması kolay kontrol paneli belgeleri
taramayı kolaylaştırır
• İçiniz daha da uzun bir süre rahat,
dertsiz ve tasasız olsun diye üç yıllık
ücretsiz garanti ile desteklenir. İlave
destek seçenekleri de mevcuttur

Bir ameliyat merkezi daha basit bir
çözümü kullanır

Bir inşaat tedarikçisi yüksek bir
verimlilik düzeyi elde eder

Büyük bir ameliyat merkezindeki personel önemli hasta bakım
işleriyle ilgilenir. İşleri aynı zamanda oldukça fazla evrak işleri
içerir. Günlük 13.000'den fazla hastaya hizmetin sonucu olarak
150 adete kadar form ve evrak işi çıkar. Bu belge akışıyla başa
çıkabilmek için, iş akışı ve belge yönetim yazılımı ile tümleşik olan
Kodak i2420 Tarayıcıya güvenirler. Çözüm, verileri yakalar ve
20 klinik ekip üyesine sunar.

Büyük bir inşaat malzemesi şirketi, teslimat tutanağı çözümünün
bir parçası olarak 39'un üzerinde ülke içi lokasyona Kodak i2420
Tarayıcısını Kodak Capture Pro Yazılımı ile birlikte kurmuştur.
Görev: 400'ün üzerindeki personelin bir fatura ödeme talimatı
vermeden önce malları talep eden müşterilerin çeşitli günlük
sorgularına yanıt verebilmesi için üretilen ayda yaklaşık
15.000 teslim fişini taramak. Her teslimat formunun barkodu
otomatik olarak Capture Pro ile okunur ve müşteri siparişi ile aynı
klasörde arşivlenir.

Ameliyat merkezindeki BT yöneticisi ve çözümü her gün kullanan
kişiler, özellikle i2420 Tarayıcının bu önemli faydalarını takdir
etmektedirler:
• Hız: Yoğun çalışan personel, hiçbir ısınma süresi olmadan
tarayıcının anında çalışmaya başlamasından oldukça hoşnutlar.
i2420 Tarayıcı, çalışmaya başladığında dakikada 40 sayfa hızla
günde 5.000 sayfayı işleyebilir. i2420 Tarayıcı ayrıca, kaliteyi
iyileştirmek için renkli belgelerin taramadan önce fotokopisini
çekmekle geçen zaman kaybını da ortadan kaldırır.
• Basitlik: Merkezdeki herkes, oldukça kolay anlaşılır olan
Smart Touch teknolojisi sayesinde dakikalar içinde tarayıcıyı
öğrenebilir. i2420 Tarayıcı otomatik olarak doğru okunması için
sayfaları döndürme ve siyah - beyaz karışımlı renkli sayfaları
tanıma gibi işlemi yavaşlatan sorunları halleder.
• Güvenilirlik: Alınan belgeler hastaların sağlığı için kritik
olduğundan, ameliyat merkezi i2420'nin uzun süre sorunsuz
çalışabilmesine ve bunu destekleyen 2 yıllık garantiye güvenir.

• Verimlilik: Şirket olarak hedefimiz, verimliliği ve etkinliği artırmak
ve çok daha çevre dostu olmak için olabildiğince kağıtsız
çalışmaktır. BT Yöneticisine göre yeni teslimat tutanağı tarama
modülü tüm bu hedefleri mümkün kılıyor ve çalışmayı olabildiğince
basit hale getiriyor.
• Tasarruf: “Kodak tarayıcılar ve Capture Pro yazılımının
kurulumu, müşteri sorgularına yanıt verme etkinliğimizi ciddi
şekilde artırmış ve bir yıldan az sürede yatırım geri dönüşü
sağlamıştır.”
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yıldan kısa sürede ROI

Kodak i2420 Tarayıcı

Kodak i2620 Tarayıcı

Kodak i2820 Tarayıcı

Önerilen Günlük Hacim

Günde 5.000 sayfaya kadar

Günde 7.000 sayfaya kadar

Günde 8.000 sayfaya kadar

Çıktı Hızları*

Siyah beyaz/gri tonlamalı/renkli:

Siyah beyaz/gri tonlamalı: 200 dpi ve 300 dpi'da

Siyah beyaz/gri tonlamalı: 200 dpi ve 300 dpi

(dikey, letter boyutu)

200 ve 300 dpi'da en fazla 40 ppm/80 ipm

en fazla 60 ppm/120 ipm; Renkli: 200 dpi'da

çözünürlükte 70 ppm/140 ipm'ye kadar; Renkli:

60 ppm/120 ipm'ye kadar; 300 dpi'da 40 ppm/

200 dpi'da 60 ppm/120 ipm'ye kadar; 300 dpi'da

80 ipm'ye kadar

40 ppm/80 ipm'ye kadar

Özellik karşılaştırma

Operatör Kontrol Paneli

7 segmentli ekran

Grafik LCD ekran

Grafik LCD ekran

Besleyici

80 g/m2 kağıt ile 75 adet yaprağa kadar

80 g/m2 kağıt ile 100 adet yaprağa kadar

80 g/m2 kağıt ile 100 adet yaprağa kadar. Kimlik
kartları, kabartmalı sert kartlar, kartvizitler veya
sigorta kartları gibi küçük belgeler işlenebilir

Ortak özellikler
Tarama Teknolojisi

Çift CCD; Gri tonlamalı çıktı bit derinliği 256 seviye (8-bit); renkli yakalama bit derinliği 48 bit (16 x 3); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3)

Optik çözünürlük

600 dpi

Aydınlatma

Çift dolaylı LED

Çıkış çözünürlüğü

100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

Maks. / Min. Belge Boyutu

216 mm x 863 mm / 50 mm x 50 mm Uzun belge modu: 216 mm x 4.064 mm

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı

34-413 g/m2 kağıt; Kimlik kartı kalınlığı: 1,25 mm'ye kadar

Çoklu Besleme Algılama

Ultrasonik teknolojili

Bağlantı

USB 2.0 Yüksek Hız (kablo dahil), USB 3.0 uyumlu
Kodak Capture Pro Yazılımı ve Kodak Asset Management Yazılımı (sadece Windows) ile tam desteklenir

Yazılım Desteği

Windows Yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA sürücüleri; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch; Nuance PaperPort ve OmniPage
(Linux SANE ve TWAIN sürücüleri www.kodak.com/go/scanonlinux web sitesinden edinilebilir).** Kofax onaylı.
Mac Yazılım paketi: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; TWAIN sürücüleri** (sadece web adresinden indirilerek kullanılabilir)
Görüntüleme Özellikleri

Barkod okuma; Perfect Page tarama; Eğim Düzeltme; Otomatik Kırpma; Sabit kırpma; Göreli kırpma; Çok dilli otomatik yön belirleme; Dikey döndürme;
Kenarlık ekle; Kenarlık kaldır; Akıllı görüntü kenarı doldurma; Yuvarlak/Dörtgen Boşluk Doldurma; İçerik veya dosya tabanlı boş sayfa kaldırma; Keskinleştirme;
Şerit filtreleme; Otomatik Parlaklık/Kontrast; Arka plan rengi yumuşatma; Otomatik renk dengesi; Otomatik beyaz dengesi; Gelişmiş renk ayarı; Gelişmiş renk
yönetimi; Otomatik renk düzeltme; Uyarlanabilir eşik işleme; Sabit eşik; iThresholding; Yalnız piksel parazit kaldırma; Çoğunluk kuralı parazit kaldırma; Noktalı
resim kaldırma; Elektronik renk çıkarma (R, G, B); Renk çıkarma ile kapma (1); Çoklu (beşe kadar) renk çıkarma; Tam renk çıkarma; Çift akış; Sıkıştırma
(Grup 4, JPEG); Görüntü birleştirme; Uzun belge tarama (4.064 mm'ye kadar)

Dosya Biçimi Çıktıları

Tek ve çok sayfadan oluşan TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF ve arama yapılabilir PDF

Sınırlı Garanti

İki yıl

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)

Beyaz Görüntüleme Arka Plan Aksesuarı (ön); Kodak A4 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı; Kodak A3 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı

Elektrik Gereksinimleri

100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz

Güç Tüketimi

Tarayıcı: kapalı modu: <0,35 watt; uyku modu: <4 watt; çalışma modu: <32 watt

Çevresel Faktörler

EPEAT tescilli, Energy Star sertifikalı, Çalışma Sıcaklığı: 10-35° C, Çalışma Nemi: %15 ila %80 RH

Önerilen Bilgisayar Yapılandırması

Intel Core2 duo işlemci 6600 @ 2,4 GHz Duo İşlemci ya da eşdeğeri, 4 GB RAM (Windows ve Linux)
Intel Corei7 işlemci @ 2,0 GHz dört çekirdekli, 4 GB RAM, USB 2.0 (Mac)

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows XP SP2 ve SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32-bit ve 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit ve 64-bit), Windows 8
(32-bit ve 64-bit), Windows 8.1 (32-bit ve 64-bit), Windows Server 2008 x64 Sürümleri, Windows Server 2012 x64 Sürümleri, Linux Ubuntu 14.04 (LTS)*
(32-bit ve 64-bit). Mac OS v. 10.8, 10.9 veya 10.10* ya da sonrası

Onaylar ve Ürün Sertifikasyonları

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (B Sınıfı RCM işareti), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C işareti), Kanada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003
Yayın 5 (B Sınıfı), Çin GB4943.1.2011; GB9254:2008 B Sınıfı (CCC S&E işareti), EN55022:2010 ITE Emissions (B Sınıfı), EN55024:2010 ITE Muafiyet
(CE işareti), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS işareti), IEC60950-1:2005 +A1, Tayvan CNS 13438:2006 (B Sınıfı), CNS 14336-1 (BSMI işareti),
UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US işareti), CFR 47 Bölüm 15 (FCC, B Sınıfı), Arjantin S işareti

Mevcut Sarf Malzemeleri

Besleme modülü, ayırma modülü, besleme silindirleri, silindir temizleme bezleri, Brillianize Bezler

Boyutlar

Ağırlık: 5,5 kg, Derinlik: 162 mm, Genişlik: 330 mm, Yükseklik: 246 mm, giriş tepsisi ve çıkış tepsisi hariç
* Çıktı hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve bilgisayar seçiminize bağlı olarak değişebilir.
** Smart Touch uygulaması bu işletim sistemlerinde desteklenmez.

Daha fazla bilgi ister misiniz?
www.kodakalaris.com/go/i2000
www.knowledgeshare.kodakalaris.com

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

Servis ve Destek
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