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i1150 Tarayıcı
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Dokümanı tarayın ve Bilgiyi çıkarın müşteri Görüşmeleri Esnasında Hızlı Bir Şekilde

 Günümüzün ticari işlemleri büyük bir hızı gerektiriyor. İşletmelerin, müşteri görüşmelerinin neredeyse tamamında hızlı  
 bir şekilde belgeleri tarayıp bilgileri alması ve çok hızlı bir şekilde bir sonraki işleme geçmesi gerekiyor!

 Kayıt masasında görev alan işletme temsilcileri kağıt, kimlik ve hesap kartı gibi birçok farklı türde belge taramak zorunda 
 kalabilir. İşlem devam ederken, temsilcinin bu belgeleri kaybetmemesi veya yanlış dosyaya eklememesi çok önemlidir.

 Tarama işlemi, temsilcinin dikkatini önündeki müşteriden ayırmasına neden olmamalıdır. Ofis yöneticileri, işlevsel 
 görevleri tamamlayarak ve günlük işlem sayısını arttırarak temsilcilerinin müşterilere devamlı olarak odaklanmasına 
 ihtiyaç duyar: Bunun için etkin bir görüntüleme teknolojisi olmazsa olmazdır.

Tıbbi ofis kayıt masaları, banka vezneleri, devlet ve belediye daireleri ve sigorta acenteleri gibi: kurumların birçoğu bu gibi 
genel zorluklarla karşılaşır.
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Gönderilen ve Yanıtlanan Gerçek Hayat Çözümleri

Küçük, sessiz, hızlı ve akıllı Kodak ScanMate i1150 Tarayıcı, bugünkü 
çalışma şekliniz için tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan yakalama hızı
ScanMate i1150 Tarayıcı‘nın mükemmel hızdaki „işlem modu“ 
sayesinde, sadece dakikalar içinde kartları içeren küçük bir belge 
yığınını sıkıştırabilirsiniz. Pek çok işlem 10 veya daha az belge içerir.
ScanMate i1150, İşlem Modunda ilk 10 belgeyi yakalamak için 
%60‘a kadar hızlanır ve ardından normal hızına geri döner.1

Pratik kart tutucusu
Dahili kart tutucumuz, belgeleri taramanız sırasında sizin ve  
müşterinin göreceği şekilde kartları izlemenizi sağlar. Sıkışma  
olmadan işlem ve Akıllı Belge Koruma Akıllı Belge Koruma özel-
liği, tarama sırasında meydana gelen sorunları „algılar“ ve değerli  
belgeleri korumak için hemen tarama işlemini durdurur. Kodak 
Alaris‘in yenilenen kağıt aktarma teknolojisi, sıkışma veya yanlış 
besleme olmaksızın tarama işlemi gerçekleştirir.

Simge tabanlı ekran ve tek bir düğme ile tarama/yönlendirme
Hızlı bir şekilde bilgi yakalamanızı ve doğru konum ve kişilere  
yönlendirmenizi sağlayan sezgisel, simge tabanlı ve renkli  
arabirimimizi seveceğinizden eminiz. Özelliği ise tek bir tuş kadar 
kolay!

Otomatik barkod okuma
Barkod okuma, ve diğer uygulamalardan daha da fazla yararlanmanızı 
sağlar. Tarayıcı sürücüsü, barkod okur ve verileri, dosya adlandırma 
ve belgeleri daha etkin şekilde ayırmak için uygulamaya gönderir.

ÇÖZÜM

...  İçin Hızlı Tarama

 Ultra kompakt tarayıcı, masanızın üzerine düzgün şekilde sığar.
 Ayrıca, fısıltı sessizliğinde çalışması, müşterilerinizle veya iş 
 arkadaşlarınızla sorunsuz şekilde iletişim kurabileceğiniz  
 anlamına gelir.
 Kodak Alaris‘in Perfect Page teknolojisi, taranmış belgelerin  
 görüntü kalitesini arttıran, gelişmiş işlevler içerir.
 Taranmış belgelerin sayısını, taramaya hazır kağıt durumunu  
 anında görüntüleyin ve ekran aracılığıyla özel metin veya simge  
 uygulayın
 Verimli Kodak Capture Pro Yazılımı Sınırlı Sürümü ve Capture  
 Pro Deneme Sürümü ile birlikte gelir
 TWAIN, ISIS ve Linux sürücü uyumluluğu

Kodak Asset Management Yazılımı 
Sistem yöneticileri, ağlarında bulunan Kodak Tarayıcılarını basit bir pano çözümü üzerinden yönetebilir ve bakımlarını yapabilir.
Yazılımı, sunduğu panosu sayesinde zaman, bütçe, kaynak ve verimlilik performansını en iyi hale getirir. Her tarayıcı hakkında daha 
fazla bilgi edinecek ve ağınızda çok daha fazlasını yapabileceksiniz.
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Geliştirilmiş İşleme, Daha İyi Müşteri Hizmeti

 Sorunsuz ve sessiz işlem yakalama özelliği, teknolojinin dikkatinizi 
 dağıtmasına izin vermeden müşterilere odaklanmanızı sağlar
 Hızlı tarama ve bilgi alma, süreci ve insanları hızlandırır
 Daha az yanlış konumlandırılmış belge için daha iyi düzen
 Süre ve sorunları azaltmak için yanlış besleme veya sıkışma  
 neredeyse ortadan kalktı
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Hasta Kabul Masası

Küçük, hızlı ve sessiz
Kodak ScanMate i1150 Tarayıcı, her an taramaya hazır bir şekilde, 
bir sayacın altına veya bir masanın üzerine sığar. İşlem, turbo hızda 
ilk 10 sayfayı yakalar. Neredeyse hiç duyulmayacak kadar sessizdir. 
Zaten, hastalarla konuşurken veya ofis ortamıyla ilgilenirken ideal 
olan da bu sessizliktir.

Kullanımı çok kolay
Ziyaretçi ve hastalara, ofis ortamına olduğundan daha fazla oda-
klanın. i1150, sezgiseldir ve eğitim gerektirmez. Dokunmatik  
sensörleri kullanmak oldukça kolaydır.

Tarama görevleri seçimi
Akıllı Dokunma ve renkli LCD arabirimi, yeni bir kullanıcı kolaylığı  
seviyesi sunar. Dokuz adede kadar tarama görevi önceden  
tanımlanabilir ve renk simgeleriyle ilişkilendirilebilir. Sadece  
istediğiniz görüntüyü/işlevi seçin ve „tara“ düğmesine dokunun.

Barkod tanıma ve Perfect Page görüntü işleme
Solgun taranan belgeler bile ilk ve her seferinde harika görünür.
Yeniden tarama veya ayarlama gerektirmez. Barkod tanıma,  
uygulamanızda dosya adlandırma ve belge ayırma işlevlerini daha 
etkin hale getirir.

Neredeyse tüm belge ve boyutları tarar
Düz yatak gerektirmez – ScanMate i1150, kartvizitlerden DIN-A4 
sayfaları ve hatta kredi kartlarına kadar her şeyi yakalar. Ziyaretçi 
kimlikleri, kimlik bilgileri, form ve yazışmaları yakalamada  
mükemmeldir.

Genel Ofis

Küçük işleri olağanüstü bir hızda tarama
Tarama işlemi genellikle 10‘dan daha az belge içerir. i1150,  
dakikada 40 sayfaya kadar ilk 10 sayfayı yakalayarak İşlem  
Modu‘nda başarıyla tarar.

Kullanımı çok kolay
Sezgisel, renkli ekran ve sensör düğmeleri, taramayı kolaylaştırır. 
Sadece bir görev seçin ve belgeleri, doğru bölüme gönderin veya 
tek bir „tuşla“ işleyin. teknolojisiyle dosyaya, Microsoft Share 
Point‘e, herhangi bir kişi veya yere gönderin. Barkod tanıma,  
uygulamaların daha iyi anlaşılmasını ve belgelerin işlenmesini sağlar.

Çok sessiz
Tarama işlemi sırasında ofisteki gürültüyü en aza indirerek fısıltı 
sessizliğinde çalışır.

Tüm belgeler için uygundur
Farklı belge boyutları, türleri ve kalınlığı, i1150 için problem  
değildir; kabartmalı plastik kartları bile kolayca tarayabilir. İsteğe 
bağlı DIN-A4 ve DIN-A3 boyutlu düz yataklar; büyük, hassas ve 
ciltli malzemeleri bile tarayabilir.

Mükemmel görüntüler, korunmuş belgeler
Akıllı Belge Koruması, herhangi bir sıkışma veya yanlış besleme 
durumunda belgeleri korumak için taramayı durdurur. Perfect Page 
görüntü işleme, taranan görüntülerin orijinallerinden çok daha iyi 
görünmesini ve Ultrasonik Çoklu Besleme Algılama, tüm belgelerin 
doğru şekilde taranmasını sağlar.
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GERÇEK HAYAT UYGULAMASI

Daha fazla bilgi için:
www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1150 
adresini ziyaret edin.



Kodak ScanMate i1150 Tarayıcı
Önerilen Günlük Günlük 3.000 sayfaya kadar

İşlem Modu 1 200 dpi ve 300 dpi‘de 40 ppm – ilk 10 sayfa

Verim Hızları * (dikey, letter/
A4 boyutu, siyah ve beyaz/gri 
tonlama/renkli)

200 dpi ve 300 dpi‘de 25 ppm‘ye kadar

Maksimum Doküman Ebatı 215 mm x 355,6 mm (8,5 inç x 14 inç); Uzun Modu: En fazla 2 metre (78,7 inç)

Minimum Doküman Ebatı 63,5 mm x 65,0 mm (2,5 inç x 2,56 inç); Minimum genişlik: Görsel kılavuzlar kullanılarak hizalandığında 50,8 mm (2,0 inç)

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı 34–413 g/m2 (9 ila 110 lb.) kağıt

Besleyici 50 sayfaya (20 lb. / 80 g/m2) kadar kağıt; kimlik kartları, kabartmalı sert kartlar, kartvizitler veya sigorta kartları gibi küçük 
belgeler işlenebilir

Belge Algılama Ultrasonik çoklu besleme algılaması; Akıllı Belge Koruması

Bağlantı USB 2.0 Yüksek Hız, USB 3.0 uyumlu

Birlikte Verilen Yazılımlar TWAIN, ISIS ve WIA Sürücüleri paketi; Smart Touch; Kodak Capture Pro Yazılımı Sınırlı Sürümü; Kodak Capture Pro Ya-
zılımı Deneme Sürümü; (Linux SANE ve TWAIN Sürücüleri‘ne www.Kodak.com/go/scanonlinux adresinden erişilebilir)

Önerilen Bilgisayar 
Yapılandırması

Intel Core i7 2600, 3.4 GHz, 4 GB RAM

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows 8 (32-bit ve 64-bit); Windows 7 SP1 (32-bit); Windows XP SP3 (32-bit ve 64-bit);  Windows Vista SP1 (32-bit ve 
64-bit); Windows Server 2008 64-bit ve Server 2012 64-bit; Linux: Ubuntu 12.04

Barkod Okuma Aralıklı 2/5, Kod 3/9, Kod 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

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

Optik Çözünürlük 600 dpi

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

Aydınlatma Çift LED

Görüntü Sensörü CMOS Tabanlı CIS Tarayıcı

Görüntüleme Özellikleri Perfect Page Tarama; Sabit Kırpma; Göreli Kırpma; Çok Dilli Otomatik Yön Belirleme; Dikey Döndürme, Kenarlık Ekle; 
Kenarlık Kaldır; Akıllı Görüntü Kenarı Doldurma; Arka Plan Renk Yumuşatma; Otomatik Parlaklık/Kontrast; Otomatik Renk 
Dengesi; Yuvarlak/Dörtgen Boşluk Doldurma; Keskinleştirme; Çizgi Filtreleme; Gelişmiş Renk Ayarlama; Gelişmiş Renk 
Yönetimi; Otomatik Renk Algılama, İçerik veya Dosya Tabanlı Boş Sayfa Kaldırma; Sabit Eşik; iThresholding; Yalnız Piksel 
Parazit Kaldırma; Çoğunluk Kuralı Parazit Kaldırma; Noktalı Resim Kaldırma; Elektronik Renkli Çıkarma (R, G veya B); (1) 
Renk Çıkarma ile Kapma; Birden Çok (en fazla beş) Renk Çıkarma; Çift Akış; Sıkıştırma (Grup 4, JPEG); Görüntü Birleştirme

Operatör Kontrol Paneli Dört operatör kontrol düğmesi ile renkli, dört satırlı grafik LCD ekran

Boyutlar Yükseklik: 246 mm (9,7 inç); Genişlik: 330 mm (13 inç); Derinlik: 162 mm (6,3 inç); Ağırlık: 3,2 kg (7 lbs.)

Güç Tüketimi Kapalı/Beklemede/Uyku modu: < 14 watt

Çevresel Faktörler Energy Star nitelikli tarayıcılar; İşletim sıcaklığı: 15-35°C (59-95°F); İşletim nem oranı: %15 ila %80 RH

Akustik Gürültü (operatör 
konumu ses basınç düzeyi)

Kapalı veya Hazır modu: <20 dB(A)
Scanning: <50 dB(A)

Elektrik Gereksinimleri 100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz

Aksesuarlar Opsiyonel Kodak A3 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı, Kodak A3 Boyutu Düz Yatak Aksesuarı, Kodak Legal Boyutu Düz Yatak Aksesuarı

Yazılım Seçenekleri Kodak Capture Pro Yazılımı (Grup A) ve Yazılımı ile tam olarak desteklenir

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

* Çıkış hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi, bilgisayar seçiminiz ve seçilen görüntü işleme özelliklerine bağlı olarak değişebilir
1 İşlem Modu: Sadece ilk 10 sayfa için 40 ppm tarama yaptıktan sonra, 25 ppm‘de tarama yapmaya devam eder
Tüm özelliklere www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1150 adresinden ulaşılabilir

©2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris, global işleri için Şirketin ticari adı olacaktır. Kodak ticari 
markası ve ticari takdim şekli Eastman Kodak Company‘nin lisansı altında kullanılmaktadır.
TM/MC/MR: ScanMate Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Daha fazla bilgi için lütfen bizimle nasıl iletişime geçeceğinize bakın:
www.Kodakalaris.com/go/dicontact


