
  
Visão geral 
do software

Contrabalançar os recursos com a demanda é simples 
em termos de produção com o software Kodak

Funcionalidade Smart Touch da Kodak
●  Digitalização rápida, fácil e com “um toque” para qualquer 

nível de experiência; selecione um perfil, pressione um 
botão do scanner, e os seus documentos serão enviados 
automaticamente para qualquer lugar que você desejar

●  Solução ideal para captura e entrada de documento ad-hoc

●  Instalado com os drivers do scanner e enviado com o seu 
scanner

Entre seus recursos estão: 
●  Nove configurações de “um toque” pré-configuradas para 

personalização simples

      –  Digitalização para vários tipos de arquivo (PDF, PDF 
pesquisável, TIFF de página única e de várias páginas, 
JPG, BMP e mais) e os destinos incluem e-mail, Microsoft 
SharePoint, Word e outros aplicativos de terceiros

●   Visualização, edição e nomeação de arquivo opcionais

Ambiente típico do cliente do Smart Touch
●   Uso ad-hoc de scanners únicos ou múltiplos

●   Clientes sem necessidade de digitalização e fluxo de trabalho 
complexos

Uma escolha inteligente se você precisar: 
●  Converter documentos em PDF, Microsoft Word,  

ou formatos de arquivo de imagem

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

●  Enviar documentos para uma  
impressora em rede ou digitalizar 
um cartão de negócios

Por que escolher a funcionalidade 
Smart Touch? 
●  Não há necessidade de 

treinamento; digitalização com 
“um toque”

●  Defina pré-configurações para 
digitalizar em arquivo

A Kodak entende as demanda da captura de documento em praticamente qualquer operação, desde documento ad-hoc único até 

digitalização em lote e desde desktop até produção de alto volume. Nós tornamos a sua decisão por um software de captura simples, 

porque nós fornecemos a funcionalidade para aumentar a eficiência em qualquer ambiente de digitalização do mundo real. 

De um profissional de escritório digitalizando documentos no Microsoft Word ou Adobe Acrobat; até profissionais experientes 

adicionando imagens a um aplicativo personalizado; de um operador dedicado digitalizando grupos grandes de documentos, 

indexando e os enviando para fluxos de trabalho ECM, a Kodak abrange todas essas opções.



Para obter versões traduzidas deste documento, visite  
www.kodak.com/go/softwareguide
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●  Um aplicativo de digitalização completo, fácil de usar  
e versátil que é ideal para ambientes de departamento ou  
de produção

●   Com uma interface de usuário única, o Kodak Capture Pro 
Software elimina a necessidade de suporte a várias plataformas 
de fornecedores

●   Ele é integrado perfeitamente aos aplicativos já existentes

●   Sem cobranças por clique ou adicionais com base em volume 
para maximizar o seu ROI

●  Disponível para compra

Entre seus recursos estão: 
●  Suporte a mais de 150 modelos de scanners de todos 

os fornecedores líderes

●  Funções automatizadas para aprimorar a produtividade
–  Separação de documento automatizada  

(por exemplo, por código de correção, código  
de barras ou valor OCR)

●  Indexação avançada com até 999 campos de indexação 

–  Código de barras de 1-D e 2-D, OCR/MICR de zona

●  Saída para vários sistemas DM e ECM populares

●  Mescla e divisão de imagens

●  Remoção de página em branco com base no conteúdo

●  Perfis de usuário

●  APIs para desenvolvimento e integração fáceis

Ambiente típico do cliente do Capture Pro Software 
●  Um ou mais operadores de captura dedicados, usando um  

ou mais scanners da Kodak e/ou de terceiros

Uma escolha inteligente se você precisar: 
●  Capturar, fazer controle da qualidade e indexar vários lotes

●  Liberar imagens e dados de índice associados para outros 
sistemas

●   Personalizar configuração de aplicativo, layouts de tela,  
atalhos etc.

Por que escolher o Kodak Capture Pro Software? 
●  Otimizado para alta produtividade com muitas ferramentas 

automatizadas

●  Recursos completos de indexação, incluindo código de barras, 
OCR e MIRC de zona

●   Um produto de software suporta centenas de scanners 
diferentes e fornece várias APIs de sistema

• Tcheco
•  Chinês simplificado
• Chinês (tradicional)
• Holandês
• Inglês

• Francês
• Alemão
•  Italiano
• Japonês
• Coreano

• Português
• Russo
• Espanhol
• Sueco
• Turco

Kodak Capture Desktop Software
●  Baseado na maioria dos recursos do Smart Touch,  

o Kodak Capture Desktop Software fornece  
funcionalidade essencial para capturar e converter 
documentos rapidamente em informações úteis

●  Otimizado para ambientes onde vários usuários 
compartilham um scanner para capturar e aprimorar 
arquivos

●  Captura, edita e produz qualquer coisa de documentos 
únicos a lotes maiores

●   Um conjunto completo de ferramentas baseadas em  
ícones está disponível para simplificar a digitalização  
e automatizar o seu fluxo de trabalho de captura

●  Incluído com a compra do seu scanner

Entre seus recursos estão: 
●  Edição pós-digitalização - gira, corta, redigitaliza,  

insere página e divide documentos

●  Permite a substituição de configurações do scanner  
de acordo com a conveniência

●  Adiciona um índice único (OCR com arrastar e soltar  
ou manual)

●  Separação de documento automatizada por contagem  
ou através de folhas de papel em branco

●  Definições de página para uma configuração fácil dos 
recursos usados mais comumente

●  Cria saída para arquivo/e-mail/impressora

●  Opções de saída avançadas do Microsoft SharePoint

●  Capacidade de atribuir mais do que 25 atalhos/botões  
de scanner a trabalhos comuns

Ambiente típico do cliente do Kodak Capture  
Desktop Software 
●  Um ou mais usuários de um scanner Kodak executando 

digitalização ou edição de lote de documento

Uma escolha inteligente se você precisar: 
●  Capturar documentos únicos ou lotes de uma única vez

●  Realizar edição pós-digitalização como inserção, rotação  
e corte de página redigitalizada 

● Executar indexação básica 

●  Salve como PDF pesquisável e TIFF de várias páginas ao 
usar OCR de arrastar e soltar para nomeação

Por que o Kodak Capture Desktop Software?  
●   Os atalhos e o botão do scanner opcional mantêm  

a digitalização simplificada

●  Ideal para digitalizar lotes de documentos com as 
ferramentas de edição pós-digitalização de fácil utilização

●  Adicione um campo de índice único

●  Opções de saída flexíveis com configuração fácil

●  Upgrade contínuo para o Kodak Capture Pro Software com 
todos os recursos

Selecionador de 
scanner de terceiros


