
Alaris S2000 Serisi Tarayıcılar

Giriş noktasında bilgi toplama
 
Doğrudan iş süreçlerinize sunulan güçlü masaüstü bilgi toplama



İş süreçlerinizi düzenleyen çekim

Belge çekimi, normal iş akışınıza kolay ve 
uygun bir şekilde entegre olur.

•	 Akıllı	Barkod	Okuma	en	doğru	veri	alma	
sonuçları üretir ve belge hazırlama 
işlemini kolaylaştırır.

•	 Alaris	Smart	Touch	teknolojisi	kullanarak,	
karmaşık çok adımlı tarama işlemlerini tek 
bir dokunuşla halletmeniz artık mümkün.

•	 Mobil	tarama,	çalışanlarınızın	mobil	cihaz	
ya	da	tabletlerden	belge	çekmesini	sağlar.

İşlemlerinizi düzenlemek için basit 
bilgi toplama
Dijital dönüşüm bilgiyi tutmakla başlar. İş süreçlerinizi hızlandıran 
ve kolaylaştıran bir belge tarama işlemi hayal edin. Alaris S2000 
Serisi Tarayıcılar, kullanıcıların her yerde üstün görüntü kalitesi 
ve veri doğruluğu ile bilgi toplamasını sağlamak için üretilmiştir. 
İş süreçlerinize hızlı bir şekilde bilgi aktarımı yapmanız gereken 
durumlarda mükemmel çözümdür.

Daha hızlı, kolay tarama işlemi, işletmeye 
daha fazla zaman kazandırır

S2000 Serisi Tarayıcılar, geleneksel anlamda 
insan, bilgisayar ve mobil cihazlarla yapılan 
işlerin	daha	fazlasını	yaparak	üretkenliğinizi	
artırır.

•	 Tarayıcıdaki	Entegre	Görüntü	İşleme	
özelliği,	bilgisayarınıza	bakılmaksızın	
yüksek	kalitede,	net	görüntüler	sunar.

•	 Aktif	Besleme	teknolojisi,	yanlış	hizalama	
ve	birden	çok	beslemeyi	önlemek	için	
sayfaların	ön	kenarlarını	hizalar	ve	
Kontrollü	Çıktı	İstifleme,	sayfayı	düzenli	
bir şekilde çıktı tepsisine yerleştirir, 
böylece	takımınız	belgelerle	ilgilenirken	
daha	az	zaman,	önemli	işlerde	daha	çok	
zaman harcar.

Güvenebileceğiniz belge ve bilgi işleme

Birleşik	donanım	ve	yazılım	teknolojileri	
yaklaşımıyla, çekme noktasında güvenilir 
veri kalitesi elde edin.

•	 Akıllı	Özel	İşleme1 formların hızlı bir 
şekilde	onaylanmasıyla	ilgilenir,	böylece	
eksik bilgi işlem sırasında belirlenebilir ve 
düzeltilebilir. 

•	 Akıllı	Belge	Koruma	ve	çoklu	besleme	
sensör	teknolojisi,	sıkışma	ve	belge	
hasarı olmaksızın tarama gerçekleştirir. 

•	 Ağlar	üzerinde,	sektör	standartlarında	
firma güvenlik protokolleri, belge 
görüntülerini	ve	taşınmakta	olan	 
verileri korur.

Kolay kurulum, kolay kullanım

Sezgisel	renk	arayüzü	ve	önceden	tanımlanan	
iş	kurulumları,	kullanıcı	ve	ağ	yöneticilerinin	
hayatını kolaylaştırır.

•	 Önceden	tanımlanan	iş	kurulumları,	
bir	düğmeye	basarak	ya	da	otomatik	
oluşturulan QR kodlarını tarayarak 
kullanıcıların tarayıcı yapılandırmasını 
değiştirmesini	sağlar.

•	 Dropbox,	Salesforce,	OneDrive,	SharePoint,	
SharePoint	Online,	Box,	Google	Drive,	ve	
daha	fazlası	uygulamalara	bağlanın.

•	 Kablosuz	bağlantı	içeren	ağ	modelleri,	
dağıtık	bir	ortamda	birden	çok	kullanıcının	
tarayıcıları	kolaylıkla	paylaşmasını	sağlar.

İşletmenizle birlikte gelişen bilgi toplama 

S2000 Serisi Tarayıcılar, iş ortamınıza 
sorunsuz	bir	şekilde	uyacak	ve	değişen	
ihtiyaçlarınıza adapte olacak şekilde 
tasarlanmıştır.

•	 Web	API	kullanarak	kolay	bir	şekilde	
entegre edin, yani ana bilgisayar, tablet 
ya da mobil cihaza başka bir cihaz 
sürücüsünün kurulmasına gerek yoktur.

•	 Kafanızın	rahat	olması	için,	S2000	Serisi	
Tarayıcılar,	5	yıla	yükseltme	seçeneğine	
sahip	3	yıllık	Gelişmiş	Ünite	Değiştirme	
desteği	içerir.2



Mükemmel yazılım indirmeleri mevcuttur. İhtiyacınız 
dahilinde yükseltin.
Alaris S2000 Serisi Tarayıcılarla, Alaris Smart Touch indirin ve anında üretken hale geçin.

Daha	komplike	çözümler	gerektiren	işletme	sorunları	için,	Alaris	yazılım	portföyü	hakkında	
bizimle iletişime geçin.

Daha	fazlası	için,	AlarisWorld.com/go/software adresini ziyaret edin

Tarama	80	ppm'ye	(160	ipm)	çıktığında,	bu	tarayıcı	
paylaşımlı çalışma grupları için idealdir.

80 sayfaya (20 lb. / 80g/m2)	kadar	kağıt	ve	
ayrıca kimlik kartları, kabartmalı sert kartlar, 
kartvizitler veya sigorta kartları gibi küçük 
belgeleri işler.

Tarama	görevlerini	hızlandıran	ve	seçimini	
kolaylaştıran	özel	eylem	adları	ve	renkli	sembollere	
sahip kontrol paneli ekranı kolay bir şekilde okunur. 
S2060w ve S2080w'da daha geniş 3,5" kontrol 
paneli mevcuttur.

Dahili	Görüntü	İşleme	sayesinde,	host	işlem	
gereksinimlerini azaltın.

Aktif	Besleme	teknolojisi,	küçük	çaplı	işler	için	
belge hazırlama endişesini ortadan kaldırır.

Kontrollü	Çıktı	Yığınlama	özelliği,	çıktı	tepsisinde	
belgeleri düzenli ve sıralı tutar, bu şekilde 
müşterinize odaklanabilirsiniz.

Özel	medya	ve	işleme	için	Alaris	Pasaport	Düz	
Yatak	Aksesuarı	ve	Alaris	Entegre	A4/Legal	Boyut	
Düz	Yatak	Aksesuarı	artı	A3	boyutu	Düz	Yatak	
mevcuttur.

Alaris	Perfect	Page,	daha	doğru	bilgi	alma	
açısından	tüm	görüntülerde	dinamik	görüntü	
kalitesini optimize eder.

Kompakt ve güçlü tarayıcı, modern ofis 
ortamlarında masaüstlerine kolaylıkla uyar.

Ağ	bağlantısı,	kablosuz	dahil,	buluta	tarama	ve	
işletme uygulamalarından işlemsel web tabanlı 
yakalama	sağlar.
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Alaris IN2 Ecosystem

Bugünün karmaşık veri ortamının, 
bilgi toplama işlemi için bütünleşik 
bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Alaris 
IN2	Ecosystem,	güvenilir	ortaklar	
tarafından	sağlanan,	sektöründe	
öncü	tarayıcı,	yazılım	ve	servislerle	
olan işlerinizde en iyi bilgi toplama 
çözümünü	sunar. 

Alaris	IN2	Ecosystem	şunları	sunar:

•	 Doğru Uyum:	İşletme	hedeflerinize,	
ortamınıza ve bütçenize uygun 
çözümler

•	 Doğru Deneyim:	Alım,	işleme	ve	
mülkiyet gibi işlerinizi kolaylaştıran 
çözümler

•	 Doğru Sonuçlar:	Hızlı,	doğru	ve	
güvenilir	bilgi	yakalama	özelliği	
sayesinde	üstün	iş	değerleri	
sağlayan	çözümler

Alaris IN2 Ecosystem hakkında  
daha fazla bilgi için, 

www.alarisin2.com 

adresini ziyaret edin
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http://AlarisWorld.com/go/software
https://www.alarisin2.com


Genel	Özellikler	

Verim Hızları3 S2040: Siyah-beyaz/gri tonlamalı/renkli: 200 ve 300 dpi’de 40 ppm/80 ipm’ye kadar
S2050: Siyah-beyaz/gri tonlamalı/renkli: 200 ve 300 dpi’de 50 ppm/100 ipm’ye kadar
S2070: Siyah-beyaz/gri tonlamalı/renkli: 200 ve 300 dpi'de 70 ppm/140 ipm'ye kadar
S2060w: Siyah-beyaz/gri tonlamalı/renkli: 200 ve 300 dpi'de 60 ppm/120 ipm'ye kadar
S2080w: Siyah-beyaz/gri tonlamalı/renkli: 200 ve 300 dpi'de 80 ppm/160 ipm'ye kadar

Önerilen Günlük Hacim S2040, S2050: Günde 5.000 sayfaya kadar
S2070 ve S2060w: Günde 7.000 sayfaya kadar
S2080w: Günde 8.000 sayfaya kadar

Besleme Aracı Kapasitesi 80 g/m2 (20 lb.) kağıt ile 80 adet yaprağa kadar
A8, kimlik kartları, kabartmalı sert kartlar veya sigorta kartları gibi küçük belgeler işlenebilir

Güç Tüketimi S2040, S2050, S2070: Kapalı: <0,5 watt; Uyku modu: <3,0 watt; Çalışma modu: <36 watt
S2060w, S2080w: Kapalı: <0,5 watt; Uyku modu: <5,0 watt; Çalışma modu: <36 watt

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

Çevresel Faktörler EPEAT Onaylı ENERGY STAR Belgeli Çalışma Sıcaklığı: 10-35° C (50-95° F) Çalışma Nem Oranı: %15 ila %80 RH

Boyutlar Ağırlık: 3,3 kg (7,2 lbs.) Derinlik: 204 mm (8,0 inç), giriş tepsisi ve çıkış tepsisi hariç Genişlik: 312 mm (12,3 inç) Yükseklik: 182,5 mm  
(7,2 inç), giriş tepsisi hariç, giriş tepsisi ile birlikte Derinlik 269 mm (10,6 inç)
Giriş tepsisiyle yükseklik 231,6 mm (9,1 inç)

Desteklenen İşletim Sistemleri WINDOWS 7 SP1 (32-bit ve 64-bit), WINDOWS 8.1 (32-bit ve 64-bit), WINDOWS 10 (32-bit ve 64-bit), WINDOWS Server 2012 x64 
Sürümleri, WINDOWS Server 2016 x64 Sürümleri, LINUX UBUNTU ve SUSE. Citrix Belgeli

Yazılım Desteği Standart Yazılım - WINDOWS yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA Sürücüleri; Alaris Smart Touch ve Alaris Capture Pro Yazılımı Sınırlı 
Sürümü (web adresinden indirilerek kullanılabilir)
İsteğe Bağlı Yazılım: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software (Yalnızca Windows), Varlık Yönetimi Yazılımı

Aksesuarlar (isteğe bağlı) Alaris Taşıyıcı Kılıfları (5 paket); Alaris S2050/2070/2060w/2080w Besleme Makara Seti; Alaris S2040 Besleme Makara Seti; Alaris 
S2000 Serisi Yığın Saptırma Aksesuarı; Alaris Pasaport Düz Yatak Aksesuarı; Alaris Dahili A4/Legal Boyut Düz Yatak Aksesuarı; KODAK 
A3 boyutu Düz Yatak (S2040 ile desteklenmez)

  Garanti  5 yıla yükseltme seçeneğine sahip 3 yıllık Gelişmiş Ünite Değiştirme desteği2 

Sorumlulukların reddi:

1. Alaris Capture Pro Yazılımının satın alınması gerekir.
2. Sınırlı Garanti, etkilenmeyecektir.
3.  Çıkış hızı; sürücü, uygulama yazılımı, işletim sistemi ve seçilen görüntü işleme özelliklerine 

bağlı olarak değişebilir.

Alaris S2060w/S2080w Tarayıcılar Alaris S2040/S2050/S2070 Tarayıcılar

Bir sonraki bilgi toplama düzeyine hoş geldiniz. 

Alaris S2000 Serisi Tarayıcılar, iş süreçlerinize kolay ve hızlı bir şekilde bilgi alımı yapar.

Alaris S2000 Serisi Tarayıcılar

Teknik	özelliklerin	bütün	
listesi için

DAHA FAZLA BİLGİ DAHA FAZLA BİLGİ

S2040/S2050/S2070 S2060w/S2080w

Daha fazla bilgi ister misiniz? 
AlarisWorld.com/go/S2000Series

Bizimle irtibata geçin: 
AlarisWorld.com/go/contactus

Kullanılan tüm ticari markalar ve marka 
isimleri ilgili hamillerin mülküdür.

Kodak ticari markası ve ticari sunum şekli, 
Eastman	Kodak	Company'den	alınan	lisansla	
kullanılmaktadır.

©	2018	Kodak	Alaris	Inc.	
TM/MC/MR:	Alaris
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Ödül broşürümüzü buradan 
görüntüleyin ➥

https://www.kodakalaris.com/b2b/solutions/document-scanners/desktop/s2050-s2070-scanners#Specifications
https://www.alarisworld.com/go/s2000specs
https://www.kodakalaris.com/b2b/solutions/document-scanners/desktop/s2060w-s2080w-scanners#Specifications
https://www.alarisworld.com/go/s2000wspecs
http://www.AlarisWorld.com/go/S2000Series
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus
http://www.alarisoneclick.com/-/media/static%20picturepark%20assets/kaimresources/competitive%20crush%20resources/bliq/57181%201%20%20eameritalian%20bli%202016%20awards%20brochurepdf.pdf?dmc=1&ts=20170413t0026551590
http://www.alarisoneclick.com/-/media/static%20picturepark%20assets/kaimresources/competitive%20crush%20resources/bliq/57181%201%20%20eameritalian%20bli%202016%20awards%20brochurepdf.pdf?dmc=1&ts=20170413t0026551590

