
Document Capture
Solutions

Recurso Funcionalidade  
Smart Touch

Capture Pro Software  
Limited Edition Capture Pro Software

Recurso de rede

O Network Edition oferece administração e licenciamento centralizados e saída 
remota opcional l

Suporte para scanner 

Compatível com modelos de Scanners Kodak para grupos de trabalho  
e departamentos l

Séries i2000 e i3000,  
i940, i1150, i1180 l

Compatível com modelos de Scanners Kodak para produção Série i4000 Série i4000 l

Compatível com scanners de outros fabricantes l

Digitalização ao toque de um botão1 l l l

Digitalização com um só toque usando atalhos do programa Sim, até nove Sim, nove ou mais Sim, nove ou mais

Digitalização em lote 

Simples GUI de um clique para iniciar trabalhos de digitalização l

Digitalização de documentos avulsos l l l

Digitalização de vários documentos (lote único) l l

Digitalização de vários lotes l

Miniaturas e explorador de lotes Somente explorador de lotes l

Processamento básico de imagens

Rotação, corte l l l

Processamento avançado de imagens

Controle de qualidade inteligente
   • Identifique e sinalize automaticamente imagens de qualidade questionável para análise
   • Reprocesse imagens facilmente sem a necessidade de nova digitalização

l

Inserção, redigitalização, reordenamento e páginas em branco l l

Mescla e divisão de imagens  l

Em uma só operação, selecione páginas e separe-as em vários documentos l

Sinalização de imagens l

Visualização de várias páginas em alta velocidade l l l

Separe por contagem/página em branco/código de barras Somente página em branco l l

Separe por OCR, código de correção e muito mais l

O Auto Import Edition adquire e processa automaticamente os arquivos existentes l

Aplique assinatura digital2 l

Indexação

Campos Um 999

Indexação de OCR de arrastar e soltar l l

Indexação de código de barras l l

Indexação de OCR/MICR por zona; OCR otimizado pelo usuário l

Consulta de banco de dados para validar ou preencher campos com dados de fontes 
compatíveis com ODBC l

Estação de trabalho de indexação l

Indexação de entrada de dados dupla l

Detecção de marcas l

Opções de saída

Saída em BMP l

Saída nos formatos TIFF/TIFF de várias páginas, JPEG, PDF de várias páginas e RTF l l l

Compactação LZW sem perda para digitalização colorida/em escala de cinza, TXT l

Saída de PDFs pesquisáveis ilimitados l l l

Outras opções de saída em PDF: PDF-A, PDF colorido compactado, PDF criptografado/
protegido PDF-A e criptografado l

Saída para e-mail, impressora e impressora de fax l Somente e-mail l

Digitalize diretamente para outros aplicativos (Microsoft Word, Adobe Acrobat, 
Nuance PaperPort, NewSoft Presto! BizCard, etc.) l

Microsoft SharePoint 2010/2013 Básico Avançado Avançado

Saída para Alfresco, sFTP e outros sistemas l

Integração personalizada Linha de comando API completa

Outros recursos

Sempre ligado (não requer configuração de inicialização automática) l

Aplicativo de recuperação Find and View l

Gerenciamento de usuários l

Manutenção de configurações de cada trabalho l l (por usuário)

1)  Para alguns modelos de scanners selecionados compatíveis com o uso do botão do scanner

2)  Aplica-se às imagens TIFF; há um utilitário separado de verificação de imagens disponível para download
Para saber mais e fazer o download da edição gratuita de teste:
Visite www.kodakalaris.com/go/pro
Ou www.kodakalaris.com/go/captureprotrial
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Simplifique a digitalização. 
Automatize a indexação. 
Maximize a conectividade.Torne seu papel mais avançado com a funcionalidade 

Smart Touch, o Kodak Capture Pro Software e o Capture 

Pro Software Limited Edition.

Converta papel em imagens de alta qualidade rapidamente. Capture  
e indexe dados críticos e forneça-os para bancos de dados, aplicativos 
e pessoas automaticamente. Desde as operações de pequeno porte até 
aquelas de alto volume, veja como essas excelentes soluções de captura 
aumentam sua produtividade e economizam tempo e dinheiro.


