


*Módulo OCR vendido separadamente

Versão Kodak Info Input 4.0

Captura Distribuída

O Kodak Info Input Solution é um aplicativo de captura baseado em 
navegador que fornece facilidade de implementação e uso. Ele é seguro, 
escalável, gerenciado centralmente, desenvolvido/suportado facilmente 
e com um custo extremamente eficiente. Otimize seus investimentos na 
infraestrutura ECM existente com uma solução de captura rápida para 
aplicativos transacionais de missão e tempo crítico. Dê conhecimentos 

aos funcionários e torne os clientes mais felizes disponibilizando as 
informações mais rapidamente

  

Estação de Captura Web, Indexação, Auto Importação.

Captura Mobile através de Smartphone (iOS e Android)

  
Funciona através de um navegador padrão (browser de internet)

Sem necessidade de instalação de software cliente;
Arquitetura baseada no conceito Lote / Documento / Página / Folha; 

Módulo Transacional;  Não existe limites de geração ou quantidades de 
imagens; Cria diferentes perfis de digitalização para diferentes tipos de 

trabalhos; Leitura de Código de barras, Patches Code e imagens em 
branco; Gera arquivos ilimitados nos formatos TIFF, JPEG, PDF, PDF/A e 
PDF Pesquisável*; Interface customizável através das necessidades do 
cliente (temas e cores); Autenticação dos usuários através do Active 

Directory; Compativel com qualquer equipamento TWAIN (Scanners e 
Multifuncionais). Permite a utilização de Java Script para customização 
de processos. O armazenamento dos arquivos é feito no servidor e não 

no PC host, proporcionando mais segurança; OCR Zonal, Modulo de 
Scan off-line, Construções de Workflow

(multiplos pontos de indexação),  

  
Internet Explorer (v8 ou superior), Firefox (v3.6 ou superior), Opera (v11 
and superior). Info pode ser executado através de uma aplicação local, 

sem a necessidade especifica de um brownser.

Quantidade ilimitada de campos de índice;
Possui comunicação com banco de dados externo para validar ou 

exportar mais informações sobre os dados de índice;
Gera arquivos de índices de documentos nos formatos TXT e XML.

Todas versões de WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, 2008 e 2012.

1 ano – sendo 90 (noventa dias de garantia legal acrescido de 9 (nove) 
meses de garantia legal.

Descrição

Opções de Captura

Principais Características e 

Funções

Navegadores Suportados

Recursos de Indexação

Sistemas Operacionais

Garantia Padrão



Kodak Info Input Express

Versão Kodak Info Input Express

Captura Distribuída

Simples e intuitiva ferramenta de captura, indexação, busca e consulta 
de documentos, baseada na web. Info Input Express foi desenhado para 

usuários que não possuem muita familiaridade com ferramentas de 
digitalização, sendo possível executar tarefas simples e rápidas de 

digitalização, indexação, conversão além de ser possível submeter estes 
documentos do seu computador diretamente para aplicações de 

negócio ou ferramentas na nuvem.

Digitalização e conexão com aplicações de terceiros e ferramentas na 
nuvem como: Box, Dropbox, Salesforce,OneDrive, Google Drive, 

SharePoint, SharePoint Online, etc.
Sistema de workflow de informações para diferentes grupos de usuários. 
Sistema de busca de arquivos baseado em OCR e modelos de formulário 
/ documentos. Integração com serviço de autenticação Active Directory 
e Microsoft Live. Recurso de autopreenchimento de campos baseado no 

histórico de utilização. Pode ser usado e integrado com outras 
ferramentas de captura front-end, afim de aperfeiçoar os recursos, 
ferramentas como Kodak Capture Pro e outros clientes de captura. 

Administração centralizado, baseado na web, um mesmo trabalho pode 
ser replicado para diversos usuários, apenas com poucos passos de 

configuração. 

Qualquer scanner com suporte a WIA e Twain.  Entretanto somente via 
scanners Kodak os usuários podem utilizar o painel de navegação dos 

scanners, para direcionar e executar trabalhos pré-definidos pelo 
administrator do Info Input Express.

Server: CPU: 4-core, x64, 8GB RAM
Operating System WINDOWS Server 2012 R2 (64 bit)

Database: SQL Server 2012 or greater, SQL Server 2014 Express 
Advanced or greater
Cliente: 2.8 GHz CPU

2 GB system memory (4 GB is recommended)
2 GB of free disk space

Microsoft .NET Framework 4.5.2
Operating System WINDOWS 7 ou superior

Google CHROME
Microsoft INTERNET EXPLORER 11

Microsoft EDGE
Mozilla FIREFOX

WINDOWS 7 Professional, Enterprise or Ultimate (x32) - SP1
WINDOWS 7 Professional, Enterprise or Ultimate (x64) - SP1

WINDOWS 8.1 Professional, Enterprise (X64)
WINDOWS 10 Professional, Enterprise (X32)
WINDOWS 10 Professional, Enterprise (X64)

Inglês, Português, Francês, Italiano, Alemão e Espanhol

Descrição

Principais Características e 
Funções:

Scanners Suportados:

Configuração Mínima:

Navegadores suportados:

Sistemas operacionais 
suportados 

Idiomas Suportados:













i2000
Scanners Departamentais - A4

Série

(*) Com reconhecimento de código de barras

Modelo

Gramatura do Papel

Tamanho do papel

Resolução óptica

Resolução de saída

Velocidade P&B e tons de cinza
a 200 dpi/A4/Retrato

Tipo de imagem

Iluminação

i2420 / i2620/ i2820/i2900

Ciclo diário recomendado

Garantia

Drivers

Conexão

Capacidade do Alimentador

Peso

Dimensões (AxLxC)

5,5 Kg

i2420/i2620/i2820: 24,6 x 33,0 x 16,2 cm
i2900: 37,1 x 43,8 x 23,7 cm  

i2420: 5.000 folhas
i2620: 7.000 folhas
i2820: 8.000 folhas

i2900: 10.000 folhas

1 ano - sendo 90 (noventa) dias de garantia legal
acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual

USB 2.0 de alta velocidade (cabo incluso),
compatível com USB 3.0

i2420: até 75 folhas de 80g/m²
i2620: até 100 folhas de 80g/m²
i2820: até 100 folhas de 80g/m²
i2900: até 250 folhas de 80g/m²  

34 a 413 g/m2 (Aceita cartões rígidos com alto-relevo)
Espessura da carteira de identidade: até 1,25mm

Min. 5,0 x 5,0 cm
Max. 21,6 x 86,3 cm

Modo longo: Até 4 metros

75-1200 dpi

600 dpi

i2420: 40 ppm ou 80 ipm
i2620: 60 ppm ou 120 ipm
i2820: 70 ppm ou 140 ipm
i2900: 60 ppm ou 120 ipm 

P&B, tons de cinza e colorido

LED Branco com duas fontes de iluminção por câmera.

Duplex (CCD duplo)Tipo de scanner

ISIS®, TWAIN, (Windows e Linux)
WIA, SANE e Mac OS X



i3000    
Scanners de Baixo Volume - A3

Série

(*) Com reconhecimento de código de barras

i3200 / i3250 / i3300 / i3400 / i3450Modelo

Tipo de Scanner

Tipo de imagem

Iluminação

Velocidade P&B e Tons de Cinza
 a 200/300 dpi/A4/Paisagem

Resolução de saída

Resolução Óptica

Tamanho do Papel

Ciclo diário recomendado

Dimensões (AxLxC)

Peso

Duplex (CCD duplo)

LED branco com duas fontes de iluminação por câmera

P&B, tons de cinza e colorido

i3200/i3250: 50 ppm ou 100 ipm
i3300: 70ppm ou 140 ipm

i3400/3450: 90ppm ou 180 ipm

100-600 dpi 

600 dpi 

Mín: 5,0 x 6,3 cm
Max:  30,5 x 410 cm

i3200/i3250: 15.000 folhas
i3300: 17.500 folhas

i3400/i3450: 20.000 folhas
i3250/i3450 (mesa digitalizadora A4): 100 folhas

i3200/i3300/i3400: 23,7 x 43,18 x 37,1 cm
i3250/i3450: 25,7 x 43,18 x 37,1 cm

i3200/i3300/i3400: 15,8 kg
i3250/i3450: 17,7 kg

ISIS®, TWAIN, (Windows e Linux)
WIA, SANE e Mac OS X

USB 2.0/3.0 (cabo incluso)

1 ano - sendo 90 (noventa) dias de garantia legal
acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual

250 folhasCapacidade do Alimentador

Drivers

Conexão

Garantia



i4000
Scanners de Médio Volume - A3

Série

(*) Com reconhecimento de código de barras

ISIS®, TWAIN, (Windows e Linux)
WIA, e SANE

Tipo de Scanner

Iluminação

Tipo de imagem

Velocidade P&B, Tons de Cinza 

a 200dpi/A4/Paisagem

Resolução de saída

Resolução Óptica

Tamanho do Papel

Capacidade do Alimentador

Conexão

Drivers

Garantia

Ciclo diário recomendado

Dimensões (AxLxC)

Peso

Duplex (CCD duplo)

LED Branco com duas fontes de iluminção por câmera.

P&B, tons de cinza e colorido

i4250: 110 ppm ou 220 ipm/i4650: 130 ppm ou 260 ipm

 i4850: 150 ppm ou 300 ipm

100-600 dpi

600 dpi

Min. 6,35 x 6,35 cm

Máx. até 5,3 metros

500 folhas

USB 3.0 (cabo incluso)

i4250:  40.000 folhas/i4650: 75.000 folhas
i4850: 125.000 folhas

34,7 x 48,9 x 46,7 cm

30,4 Kg

Modelo i4250/ i4650/i4850

90 dias de garantia



i5000
Scanners de Alto Volume - A3 

Série

i5200/i5600

 Kodak é marca registrada da Eastman Kodak Company. ©Eastman Kodak Company 2016

Modelo i5250 / i5650 / i5850

Dimensões (AxLxC)

Peso i5250/i5650: 57,6 kg
i5850: 186 kg

i5250/i5650:43.4 x 69,3 x 51,0 cm

i5850: 106,6 x 130,8 x 69,3 cm

Tipo de scanner

Iluminação

Tipo de imagem

Velocidade P&B,
Tons de Cinza e Colorido
a 200/300dpi/A4/Paisagem

Resolução de saída

Resolução óptica

Tamanho do Papel

Capacidade do Alimentador

Conexão

Drivers

Garantia

Ciclo diário recomendado

Duplex (CCD duplo)

P&B, tons de cinza e colorido

i5250: 150 ppm ou 300 ipm
i5650: 180 ppm ou 360 ipm
i5850: 210 ppm ou 420 ipm

100-600 dpi

600 dpi

Min. 6,35 x 6,35 cm
Max. 30,4 x 4.600 cm

(4,6 metros – modo longo)

750 folhas

Compatível com USB 2.0, USB 3.0 (cabo incluso)

ISIS®, TWAIN e WIA

Ilimitado

90 (noventa) dias de garantia

LED branco com duas fontes de 

iluminação por câmera

i5850



Conexão

Diferenciais

Garantia

SS710 / SS730EX
Scan Station

Scanners de Rede - A4
Modelo SS710 / SS730EX

Tipo de Scanner

Tipo de imagem

Painel de controle

Velocidade P&B e tons de cinza a  

200 dpi/A4/Retrato

Resolução de saída

Resolução óptica

Tamanho do papel

Capacidade do Alimentador

Protocolo de Rede

Formato de saída

Acessórios

Ciclo diário recomendado

Dimensões (AxLxC)

Digitalização duplex com CCD quadlinear colorido duplo

P&B, tons de cinza e colorido

LCD sensível ao toque de 1024 x 768
e 9,7 polegadas (24,6 cm)

Até 70 ppm/140 ipm

100 - 600 dpi

600 dpi

Min. 5,0 x 6,35 cm 
Máx. 21,5 x 86,3 cm 

75 folhas

10/100/1000 Base T – Não necessita de PC

Unidades USB portáteis, Teclado e acessório de suporte
para Kodak Scan Station, Acessório de mesa digitalizadora

modular de tamanho ofício Kodak, Acessório de mesa
digitalizadora modular de tamanho A3

1 ano - sendo 90 (noventa) dias de garantia legal
acrescido de 9 (nove) meses de garantia contratual

6.000 folhas

20,6 x 35,6 x 38,2 cm

TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (login, texto sem 
formatação, CRAM, NTLM), DHCP (ou IP estático), 

autenticação de domínio de rede

SS730EX possui placa Fax Modem Integrada / Capacidade 
de embarcar aplicações de terceiro 

TIFF, JPEG, PDF de página única e de várias páginas, PDF em 
texto pesquisável, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft Excel,  

RTF, PDF criptografado, TIFF compactado como JPEG 
opcional, arquivos de áudio WAV

Peso 10,5 kg







www.kodakalaris.com.br

Revenda autorizada
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Telefone: (12) 3500-1928
     

Para mais informações, entre em
 contato conosco através de:

vendasdi@kodakalaris.com

/Kodak.AlarisLAR

@kodakalarislar

O conteúdo desde catalogo encontra-se no
nosso aplicativo mobile, para baixa-lo

clique no QR code abaixo:


