
A era do Caos
dos Dados
Assuma o controle do Caos dos Dados



O grande desafio COM a era do

big data
o Os dados estão em toda parte (nem sempre em bancos de dados);
o Os dados chegam de toda parte (e-mails, documentos em papel, mensagens online, impressões);
o Em diferentes formatos e em diferentes localidades;
o Papel ocupa espaço, espaço vale dinheiro;
o O físico somente é acessível pela pessoa que esta lendo;
o Informação é valiosa, muito risco mantê-la em somente um lugar;
o Automatizar e informatizar anos de dados não estruturados é uma tarefa difícil;



para capitalizar a oportunidade apresentada por dados não estruturados.

A oportunidade é muito grande para ser ignorada.

Sistemas e Estratégias QUE FORAM PLANEJADOS

são insuficientes



mas acabar com a era do caos dos dados tem requisitos ...



Novo P&D para captura, 
reconhecimento e 
extração de informação
de dados não-estruturados.

Nova tecnologia para
armazenamento, 
Compartilhamento e 
integração de dados.

Novo ecosistema de parceiros & 
provedores de serviços para 
oferecer soluções. 

CIÊNCIA TECNOLOGIA ECOSISTEMA

Décadas de pesquisa e 
desenvolvimento em Imagem 
e extração de dados

Softwares e Scanners 
premiados, reconhecidos e 
lideres do Mercado.
Maior fabricante e Market 
Share de scanners no Brasil

Serviços de suporte de nível 
mundial, com técnicos 
próprios, funcionários Kodak, 
e completa rede de parceiros, 
nível nacional



1_Statement Divider Light Grey
3,000 funcionários

Operando em 28 países

$1.2B faturamento

Apaixonados em usar a tecnologia para melhorar sua vida e 
das pessoas em todo o planeta



MOBILIDADECOMPARTILHAMENTO DE 
INFORMAÇÕES

BACKOFFICE SEGURANÇA

• Agencia mobile
• Acesso a clientes distantes
• Consultas e tomadas de 

decisão “real time”

• Transparência com cliente
• Elimina legado
• Minimiza perda de 

documentos e 
informações

• Prevenção de fraudes
• Armazenagem de 

documentos
• Alta produção

• Informações seguras
• Protocolos de segurança
• Customização e 

desenvolvimento
• Escalabilidade (diversos 

sistemas de segurança)
• Integração com MS AD
• Atendimento de qualidade 

no pós venda

1

• Comunicação cliente x 
agência

• Agilidade nos processos
• Mais pessoas acessando a 

mesma informação

DESAFIOS

2 3 4



Compartilhamento de 
informações



COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

 Solução de captura web através de browser 
– Info Input 4.0;

 Documentos disponíveis e acessíveis por diferentes locais e pessoas – Info 
Input Express; 

 Informação disponível para consulta em tempo real; 

 Diferentes locais de captura e indexação; 

 Workflow de trabalho; 

 Integração com sistemas legados



Mobilidade



MOBILIDADE

 Solução de captura mobile – Info Input Mobile;

 Abertura de contas ou verificação de crédito via dispositivo 
móvel;

 Automatização de processo e criação de workflows;

 Envio de documentos remotamente;

 Scanners wireless – ScanMate+ i1150WN e i1190WN



Backoffice



Documentos A3

Documentos longos

Livros

Opção de saída 
traseira

BACKOFFICE

 Digitalização e indexação em alta produção – Kodak Capture 
Pro 5.1;

 Digitalização de documentos legados;

 Qualquer tipo de documento – Mesa e Scanner A3; 

 Scanners departamentais – Série 3.000; 

 Scanner de grandes volumes – Séries 4.000 / 5.000; 

 Assistência técnica especializada
Grandes 
volumes



Segurança



SEGURANÇA

 Documentos armazenados no servidor – Info Input 
Solution;

 VPN, SSL, 3DES, AES-128bits;

 Integração com Microsoft Active Directory;

 Integração com SharePoint – Kodak Capture Pro e Info 
Input Solution; 

 Batch Manager: lock, on hold, off-line; 

 Acesso customizado a diferentes perfis de usuários; 

 Drivers para sistemas operacionais Linux e Windows: 
Sane, TWAIN e ISIS;

 Gerenciamento de equipamentos remoto – Kodak Asset 
Management Software (KAMS)



PRINCIPAIS CLIENTES



Portfólio de Scanners Distribuidos

i2900 i3200/i3400 i3250/i3450/ 
i3500

ScanMate i940 i1150/ 
i1150WN

i2420 i2620 / i2820

Scan Station 
710/730EX

i1190/i1190E/ 
i1190WN

Novo Novo

Novo



i4250 / i4650 / i4850 i5250 / i5650
i5250V / i5650V

i5850

Novo

Novo

i5850S

Novo

Portfólio de Scanners de Produção



Captura Centralizada de Documentos

 Sistema Centralizado (Stand-alone) para 
departamentos ou bureaus de serviço

 De forma rápida e eficicente converte 
formulários e documentos em dados de 
negócios de alta qualidade

 Aumenta produtividade com funções de 
indexação avançadas

Captura baseada                              na WEB

 O Info Input Portfolio é um divisor de águas 
para os negócios.

 Este portfólio de soluções de captura 
baseados na web permite que você capture 
utilizando dispositivos inteligentes, scanners, 
MFDs e e-mail.

 Garante que as informações sejam entregues 
no local certo e no momento correto.

Solução de Monitoramento        de 
Ativos

 Usa thin-client para ajudar os 
administradores de sistema otimizar o 
tempo, orçamentos, recursos e eficiência

 Saber mais e fazer mais, gerenciando 
scanners Kodak remotamente através de 
uma rede

 Implementa rapidamente atualizações e 
upgrades de forma centralizada

Kodak Capture Pro 
Software

Kodak Info Input Portfolio Kodak Asset Management 
Software

Portfólio de Software



DEMONSTRAÇÃO



Porque Info Input?

• Sem necessidade de Instalação
• Facilidade de distribuição
• Customizavel e integrável com sua aplicação 
• Licenciamento Concorrente
• Captura Mobile iPad / iPhone / Android
• Drag & Drop de documentos
• Fácil operação
• Sem limite de digitalização

• Compatível com multifuncionais e 
scanners de outros fabricantes



©2015 Kodak Alaris Inc.
The Kodak trademark and trade dress are used 
under license from Eastman Kodak Company
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