
Kodak i5000 Serisi Tarayıcılar 

Gerçek hacimlerde ciddi tarama gücü



Nominal hız ve gerçek iş hacmi farklı rakamlarda 
olabiliyor. Kodak i5000 Serisi Tarayıcılar, 
vaat ettiklerini yerine getirme konusunda 
yüksek notlar alır. Gerçek teknik özellikler ve 
uzman mühendislik, yüksek iş hacmine katkı 
sağlamaktadır. Bu, ihtiyacınız olan işlem hızı, 
pürüzsüz kağıt akışı ve çok yönlü belge işleme 
özelliğidir.

•�� �i5000�Tarayıcılar,�çift�tonlu�ve�renkli�
görüntüler için 300 dpi'de bile yüksek hızda 
iş hacmi sağlayabilir

•�� �Tüm�modeller,�günlük�olarak�sınırsız�sayıda�
belge tarayabilir

•� �Dinamik�Akış�Teknolojisi�-�optimize�
edilmiş bellek ataması ve işleme yolları 
sunar, böylece tarayıcının tarama yapması, 
görüntüleme işlevleri gerçekleştirmesi ve veri 
alması için en etkin yöntemi bulmasını sağlar 
(V modellerinde mevcut değil)

•� �Hassas�ve�aşırı�kalınlıkta�belgeler�dahil�farklı�
belge kombinasyonları yükleyerek hızlı işlem

•�� �Büyük�giriş�tepsisi,�750'ye�kadar�belge�
tutabilir, bu da tarayıcıyı daha uzun süre işlek 
tutar

•�� �Belgeleri�ayarlamak�için�daha�az�süre�
harcayın�-�kontrollü�yığınlama�teknolojisi�
belgeleri düzenli bir şekilde dizer

Gelişmiş verim özellikleri, karmaşık görev 
ve zorlu belge türleriyle kolay bir şekilde 
baş eder.  Potansiyel sorunların öngörülmesi 
ve engellenmesi, duraklama ve yavaşlama 
durumlarını en aza indirir. 

•�� �Akıllı�Belge�Koruma�(IDP)�özelliğiyle�belge�
hasarını önleyin; sorunları belirler ve sıkışma 
ya da yanlış besleme durumundan önce sizi 
uyarır

•�� �Bilgisayarda�çoklu�kağıt�besleme�
durumlarını gözleyin ve hızlı bir şekilde 
tarayıcı kontrol panelinden yoksay, kabul et 
ya da görüntüleri tekrar tara seçeneklerini 
seçin

•�� �Veri�giriş�zamanını�kaydedin�ve�veriyi�
uygulamalara gönderen barkod okuma 
özelliği ile doğruluk oranını yükseltin

•�� �Ergonomik�olarak�doğru�iki�konumdan�
geniş açılı görüntüleme ile geliştirilmiş 
dokunmatik ekran görünürlüğü elde edin 

•�� �Akıllı�baskı�ve�basit�yama�sayımı�ile�büyük,�
toplu işler organize edin 

•�� �Tekrar�tarama�ve�görüntü�sonrası�işlem�
ihtiyacını�azaltın�-�otomatik�görüntü�
döndürme ve eğim algılama özelliği, 
görüntülerin doğru yönde ve düz olmasını 
sağlar

Doğru�veri�alma�işlemi�için�son�derece�net�
görüntüler gerekir. Kodak i5000 Serisi 
Tarayıcılar, kalite kontrol ve tekrar tarama 
ihtiyacını azaltarak güvenilir derecede 
mükemmel sonuçlar sunar.

•�� �Açık�ve�net�görüntüler,�optik�karakter�tanıma�
(OCR),�akıllı�belge�tanıma�(IDR)�ve�geçerlilik�
yüzdelerini büyük oranda artırır  

•�� �Ayarları�değiştirmeden�farklı�ölçüde�belge�
karışımlarını�-�kartvizitlerden�11"�x�17" 
boyutuna�kadar,�düzenli�ya�da�dağınık�-�
tararken mükemmel sonuçlar elde edin

•�� �Opsiyonel�ön�ya�da�arka�baskı�
aksesuarlarıyla taranırken, belgelerinizin 
üzerine önemli takip bilgilerini basın

Geniş aralıkta hız, işlev ve bağlantı özellikleriyle 
i5000 Tarayıcı, gerçek verim hızı ve iş 
hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

Başarı, günün başlangıcından ve sonuna kadar ne yaptığınıza bağlıdır. 
Ödüllü Kodak i5000 Serisi Tarayıcılar, zorlu tarama koşullarında - 
servis büroları, iş sürecine kaynak sağlayan kuruluşlar ve şirket tarama 
bölümleri - en çok ihtiyaç duyan müşterilerin seçimi olmuştur. En yeni 
i5000 modelleri, üretkenliği olumlu yönde etkileyen ve doğru, yüksek 
hacimli işlem sağlayan verimlilik ve güvenilirlik sunar.

Gerçek dünya, gerçek sonuçlar



•�� �Mevcut�yazılım�ve�iş�akışınıza�kolayca�
entegre edin

•�� �i5250/i5250V�ve�i5650/i5650V�modelleri,�
kolay kullanım için masaüstüne yerleştirilir

•�� �i5250V�ve�i5650V�modelleri,�dahili�Kofax�
OEM�VirtualReScan�(VRS)�Professional�
bağlantısı ile mevcuttur

i5850 Tarayıcı, zeminde duran bir modeldir ve 
ergonomik ürün tarama sanatında önemli bir 
gelişmedir.

•� �Resim�adresleme,�yama�kodlarının�
okunarak sıralı numaralandırmanın, 
taranan her belgeye uygulanmasına ve her 
toplu işin doğru bir şekilde izlenmesine 
olanak sağlar

•� �Eş�zamanlı�üç�bölümlü�sıralama�özelliği,�
zamandan tasarruf ve düzenli sıralama 
açısından esnek belge ayırma işlemi sunar 
-�mevcut�yazılımınız�ile�çalışır

Güvenilir tarayıcılar, güvenilir destek

•�� �Kodak i5000 Serisi Tarayıcılar güvenilir 
performans sunar çünkü dayanıklı bir 
tasarım ve çelik kaynaklı gövde ile inşa 
edilmiştir

•�� �Yatırımınızı�koruyabilmeniz�için�sunulan�
sayısız hizmet ve destek sözleşmelerinden 
birini seçerek tarayıcılarınızdan ve 
yazılımdan azami düzeyde faydalanın ve 
verimliliğinizi zirveye çıkarın

•�� �Eğer�acil�olarak�yardıma�ihtiyacınız�olursa,�
birinci�sınıf�Alaris�Servislerine�güvenin.

Evrimleştirilmiş ve 
geliştirilmiş gerçek 
üretkenlik

%99'un 
üzerinde 
doğruluk oranı - Kısa dönemde, bir milyondan 
fazla belge sayısı hedefine ulaşan servis bürosu 
tarafından gerçekleştirilmiştir

45 milyon 
sayfa - İngiltere'de saygın bir hastanede çalışan 
doktorların, gelişmiş hasta tedavisi açısından hasta 
bilgilerine daha iyi şekilde erişmelerini sağlayan 
i5000 Serisi Tarayıcılarla çekilmiştir

100.000 
işlem belgesi - gerekli performans düzeylerine 
ulaşmak ve sayfaların talimata uygun olarak 
gönderilmesi açısından yasal gereklilikleri 
karşılamak için Kodak i5650 Tarayıcı kullanan 
servis bürosu tarafından işlenmiştir

Bağlantı Seçenekleri

Kodak�i5250V�ve�i5650VTarayıcı�modelleri,�
dahili�olarak�Kofax�OEM�(VRS)�Professional�
yazılımıyla gelir, dolayısıyla ekstra masraf 
olmaksızın VRS'nin sunduğu uygulama 
bağlantıları, görüntü iyileştirme ve hata 
çözümleme özelliklerinin tümünden 
yararlanırsınız. 

Opsiyonel yazılım - tarama çözümünüzü 
iyileştirin

Alaris Info Input Solution

Alaris�Info�Input�Solution,�belgeleri,�
bulundukları merkezden, tarama, içeri 
aktarma, endeksleme, dönüştürme ve teslim 
etme anlamında yepyeni bir çözüm üretiyor. 
Bu çok becerikli, güçlü ve web tabanlı sistem 
sayesinde söz konusu belgeleri uzaktaki 
yerlere, başka bölümlere veya kendi çalışma 
uygulamalarınız içindeki konumlara rahatlıkla 
aktarabilirsiniz.�Alaris�Info�Input�Solution�
Transactional, kendi iş uygulamalarınız 
dahilinde çekim ve endeksleme yapabilir. Ve 
Alaris�Info�Input�Solution�Mobile�seçeneği,�
hareket halindeyken çekim yapmanızı sağlar.

AlarisWorld.com/go/infoinput�➥

http://www.AlarisWorld.com/go/infoinput


Kodak i5250/i5250V Tarayıcı Kodak i5650/i5650V Tarayıcı Kodak i5850 Tarayıcı

Özellik karşılaştırma

Verim (çift tonlu ve renkli için 200 ve 300 dpi) 150 ppm 180 ppm 210 ppm

Arabirim Desteği i5250V/i5650V: Kofax OEM VRS Professional yazılım

Ortak özellikler

Önerilen Günlük Hacim i5000 Serisi Tarayıcılarla Limit yoktur

Tarama Teknolojisi CCD

Optik Çözünürlük 600 dpi

Çıkış Çözünürlüğü 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi

Aydınlatma Beyaz LED'ler

Maksimum Belge Genişliği 304,8 mm (12 inç)

Uzun Belge Modu Uzunluğu i5250/i5650/i5850: En fazla 4,6 m (180 in.); i5250V/i5650V: En fazla 1 m (40 inç) 

Minimum Belge Boyutu 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 inç x 2,5 inç)

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı Standart besleyiciyle: 45 g/m2 (12 lb.) bond - 200 g/m2 (110 lb.) indeks. Ultra hafif besleyici aksesuarıyla: 25 g/m2 (7 lb.) pirinç 
kağıdı - 80 g/m2 (20 lb.) bond

Besleyici/Yükseltici Otomatik 750 yapraklık yükseltici tasarımı; dört ayarlı otomatik belge besleyici: sürekli besleme, 100 yaprak, 250 yaprak, 500 
yaprak ve tam 750 yapraklık toplu işler

Çoklu Besleme Algılama 5 bağımsız ultrasonik alan

Bağlantı USB 2.0 Onaylı ve USB 3.0 uyumlu

Yazılım Desteği Standart Yazılım - WINDOWS yazılım paketi: TWAIN, ISIS, WIA Sürücüleri; Alaris Capture Pro Software Limited Edition (web 
adresinden indirilerek kullanılabilir). Kofax onaylı.

İsteğe Bağlı Yazılım: Alaris Capture Pro Software, Alaris Info Input Solution (Yalnızca Windows), Varlık Yönetimi Yazılımı

Tarayıcının Özellikleri i5250/i5650/i5850 modellerine özel: Alaris Perfect Page Teknolojisi, gelişmiş sıkışıklık giderme, şerit filtresi, iThresholding, 
agresif kırpma, çok renkli çıkarma, çift akım tarama. i5000 Serisindeki tüm modellerde ortak özellikler: Tarayıcıda barkod okuma, 
arka çıkış, dijital baskı, zımba algılama, görüntü birleştirme, arka baskı, Akıllı Baskı (donanım yama sayımı), kontrollü istifleme, 
otomatik renk algılama, otomatik kırpma, eğrilik düzeltme, içerik tabanlı boş sayfa algılama ve silme, varsayılanlarla birlikte otomatik 
yönlendirme, anında geçiş yaması, kullanıcı geçersiz kılmaları, Etkileşimli çoklu besleme host görüntüsü, akıllı belge koruması

Sensörler Yoluyla Görüntü Adresleme (i5850) Çok seviyeli dizinleme/toplu işlem yapabilme özellikleri

Çıkış Sıkıştırması CCITT Grup IV; JPEG veya sıkıştırılmamış çıkış

Garanti (ABD ve Kanada) 90 gün, yerinde

Elektrik Gereksinimleri 100-240 V (uluslararası), 50/60 Hz

Güç Tüketimi i5250/i5650: Uyku Modu: < 3,5 watt; Çalıştırma: < 215 watt; Bekleme: <0,5 watt
i5250V/i5650V: Uyku Modu: < 5,5 watt; Çalıştırma: < 205 watt; Bekleme: <1,0 watt 
i5850: Uyku Modu: < 3,5 watt; Çalıştırma: < 220 watt; Bekleme: <0,5 watt

Çevresel Faktörler ENERGY STAR belgeli tarayıcılar, 2008 EuP

Akustik Gürültü (operatör konumu ses basınç düzeyi) i5250/i5650: Bekleme modu: <39 dB(A); 300 dpi'da Tarama <56 dB(A); 
i5850: <44 dB(A); 300 dpi'da Tarama <64 dB(A)

Önerilen Bilgisayar Yapılandırması i5250/i5650/i5850: PC: Intel Core i5 (Sandy Bridge veya daha yenisi), 2,7 GHz veya üzerinde çalışan; USB portu 3.0 (Süper hızlı) 
veya 2.0 (Yüksek Hızlı); 4 GB RAM veya üzeri
i5250V/i5650V: PC: Intel Quad Core i5 (Ivy Bridge veya daha yenisi),  3,0 GHz veya üzerinde çalışan; USB portu 3.0 (Süper hızlı) 
veya 2.0 (Yüksek Hızlı); 4 GB RAM veya üzeri 

Desteklenen İşletim Sistemleri Windows 10 (32-bit ve 64-bit); Windows 8 (32-bit ve 64-bit); Windows 7 (32-bit ve 64-bit); Windows XP (sadece TWAIN) 
(müşteri tarafından doğrulanmış – Kodak Alaris tarafından desteklenmez çünkü Microsoft, 2014 yılında desteğini çekti)

Mevcut Sarf Malzemeleri Besleyici tüketim malzeme grupları, görüntüleme kılavuzu seti, yazıcı mürekkep kartuşu ve şaryo, aktarım temizleme sayfaları, 
silindir temizleme bezleri, yazıcı mürekkebi kurutucuları, Staticide Bezler, değiştirilebilir siyah/beyaz arka plan

Aksesuarlar/Seçenekler i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5850: Kodak Tarayıcılar için Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı (ön tarama öncesi ve arka tarama sonrası), 
Ön Kenar Hizalama çıkış tepsisi, i5200'den i5600'e yükseltme, manüel besleme rafı, Uzun Belge Destekleri 66,04 cm, 76,02 cm 
ve 86,36 cm (26 inç, 30 inç ve 34 inç) Kodak Legal Boyutlu Düz Yatak Aksesuarı ve Kodak A3 Düz Yatak Aksesuarı tüm modelleri 
desteklemek için uygundur

Boyutlar i5250/i5250V/i5650/i5650V: Yükseklik: 43,4 cm (17,1 inç), Genişlik: 69,3 cm (27,3 inç), Derinlik: tepsi kapalıyken 51 cm (20,1 inç), 
tepsi açıkken 65,3 cm (25,7 inç) i5850: Yükseklik: 106,7 cm (42 inç) – 130,8 cm (51,5 inç), Genişlik: 69,3 cm (27,3 inç), Derinlik: 
82,3 cm (32,4 inç)

Ağırlık i5250/i5250V/i5650/i5650V: 57,6 kg (127 lbs.) i5850: 186 kg (410 lbs.)

Ödül broşürümüzü buradan 
görüntüleyin➥ 

Daha fazla bilgi ister misiniz? 
AlarisWorld.com/go/i5000

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.
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