
Kodak Scan Station 730EX Tarayıcı

Üstün özellikler. 
Sayısız entegrasyon imkanı. 



Verilerinizi yönetmekle kalmayın, 
edindiğiniz bilgilerden kar edin
Kodak Scan Station 730EX ile verilerinizden daha fazla değer elde edin. 
Verimliliği artıracak kişiselleştirmelere imkan tanıyan güçlü entegrasyon 
özellikleri sayesinde her türlü zorluğun üstesinden kolayca gelin. Pratik 
ağ kurulumları ve sağlam uzaktan yönetim özellikleri ile verilerinizi 
kolay ve sorunsuzca kararlara dönüştürün. Kodak Scan Station 730EX 
ile bilgileriniz her zaman işletmeniz tarafından kullanılmaya hazır. 

Kolaylaştırılmış bilgi erişimi

Kullanıcılara sunduğu kapsamlı sezgisel özellikler yelpazesi,  
Kodak Scan Station 730EX'ı gerçekten kullanıcı dostu bir tarayıcı 
hale getiriyor.

•	 	Gelişmiş	dosya	adlandırması	sayesinde	içeriklerinizi	etkili	bir	
şekilde sınıflandırın, organize edin ve bulun.

•	 	Güçlü	güvenlik	özellikleri	ile	talep	üzerine	tarama	işlemi	
gerçekleştiren geçici kullanıcılar için yüksek erişebilirlik sağlayın.

•	 	Dahili	barkod	okuyucu	ile	gerekli	verileri	uygulamalara	otomatik	
olarak iletin.

•	 	Kesintisiz	çalışma	sunan	tarayıcı	tasarımı	sayesinde	verimliliğinizi	
artırın.

Kullanıcı dostu özellikler

Ayrı bir bilgisayara gerek duymadan daha az hata eşliğinde daha 
verimli çalışın.

•	 	Parlak	ve	kullanımı	kolay	dokunmatik	ekran	ile	istediğiniz	işlemi	
kolayca gerçekleştirin.

•	 	Sezgisel	kullanıcı	kontrolleri	ile	çalışma	hızınızı	artırın.

•	 	Scan	Station’ın	fısıltı	düzeyindeki	sesi	eşliğinde	dikkatiniz	
dağılmadan çalışın.



Basit uzaktan yönetim

Şirketinizde bir Scan Station ağı kurarak cihazları tek tek ziyaret etme 
ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve diğer görevlere daha fazla zaman 
ayırabilirsiniz.

•	 	Yönetici	tarafından	kontrol	edilen	işlevsellik	ile	her	şeyi	kontrol	
altında tutun.

•	 	Tüm	tarayıcılarınızı	tek	yerden	yapılandırın	ve	yönetin.

Soyut bilgileri dinamik verilere dönüştürün

Scan Station 730EX, doküman içeriklerinizi değerli dijital kaynaklara 
dönüştürür.

•	 	Tarayıcınızı	ağınıza	bağlayarak	iletişiminizi	artırın	ve	verileri	
doğrudan iş süreçlerinize kolay ve zahmetsizce dahil edin.

•	 	Birden	fazla	hedefe	kolayca	dijital	dosyalar	gönderin.

•	 	Gelişmiş	kağıt	işleme	sayesinde	süreçlerinizi	daha	etkili	bir	şekilde	
yönetin.

Yatırımlarınızı koruyun

Yatırımınızı	koruyabilmeniz	için	sunulan	sayısız	hizmet	ve	destek	
sözleşmelerinden birini seçerek tarayıcılarınızdan ve yazılımdan 
azami düzeyde faydalanın ve verimliliğinizi zirveye çıkarın. Üç 
yıllık sorunsuz garanti, Kodak Scan Station 730EX Tarayıcınızın 
önümüzdeki yıllarda değişen ticari ihtiyaçlarınızı karşılamasını 
sağlamak amacıyla, Kodak Alaris bilgisini sizin yararınıza kullanır.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE insan ilişkileri hayati 
önem taşır. Satış temsilcileri ofis içerisinde kağıt işleriyle 
uğraştığında şirketin performansında düşüş yaşanır. 
Kodak Scan Station sayesinde, sigorta sektöründe faaliyet 
gösteren bir müşterimiz satış temsilcilerini sürekli hazır 
bulundurabiliyor ve haftanın beş günü verimli bir şekilde 
çalışmalarını sağlıyor. Artık uygulamaların durumunu takip 
edebiliyor ve özel bir protokol üzerinden dokümanları 
güvenli	bir	şekilde	iş	akışına	dahil	edebiliyorlar.	Bu	kadar	
fonksiyonelliği bir arada sunan tarayıcılar sayesinde, 
acentede dikkat dağınıklığına yol açan ve yararlı olmayan 
görevler için kullanılan bilgisayarlar da iş süreçlerinden 
çıkarıldı. Kodak Scan Station: Verimsizliği fırsata dönüştürür.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE faaliyet gösteren şube ofisleri 
hızlı ve hatasız hizmet sunarak müşteri memnuniyeti 
sağlamalıdır. Kodak Scan Station, veznedarların müşteriyle  
olan bağlantıyı kesmeden dokunmatik ekran üzerinden çekirdek 
uygulama fonksiyonlarına erişmesini ve dokümanlardaki 
verileri hızlıca elde etmesini sağlayarak bir bankanın müşteri 
ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı oldu. Scan Station, 
bankanın kullanıcı arayüzü ve doküman aktarım güvenliği 
konusundaki gereksinimlerini karşılamasına da yardım etti. 
Scan Station'ın sunduğu entegrasyon özellikleri, bankanın 
sistemde kullanılacak basit uygulamaları oluşturmasına ve 
dağıtmasına	olanak	tanıdı.	Banka	artık	Kodak Scan Station 
sayesinde kolay ve güvenli süreçlere sahip.



Genel Özellikler

Bağlantı 10/100/1000	Base	T	ve	ana	bilgisayar	gerekmez

Çıkış	Yöntemleri Ağ	paylaşımına	tara,	yazıcıya	tara,	e-postaya	tara,	faks	sunucusuna	tara,	taşınabilir	USB	sürücüye	tara,	Kofax	Front	Office	Server'a	tara,	
FTP'ye,	SFTP'ye,	FTPS'ye	(kimliği	gizli,	kimlik	doğrulaması	yapılmış,	proxy	desteğiyle)	tara	ve	Microsoft	SharePoint'e	tara	

Ağ Protokolleri FTP,	HTTP,	WINS,	TCP/IP,	SMB,	kimlik	doğrulamalı	SMTP	(oturum	açma,	düz	metin,	CRAM,	NTLM),	DHCP	(veya	statik	IP),	Ağ	etki	alanı	
kimlik doğrulaması

Güvenlik	Özellikleri PDF	özel	anahtar	şifrelemesi,	isteğe	bağlı	parola	erişimi,	taşınabilir	USB	sürücülere	tarayabilme	özelliğini	etkinleştirme/devre	dışı	bırakma	
seçeneği,	LDAP	ile	güvenli	oturum	açma,	Oturum	Açma	Kimliği'ne	göre	etkinlik	günlüğü,	IP	bağlantı	noktası	engelleme

Uzaktan	Yönetim	 
(sadece	sistem	yöneticileri	için)

Özelleştirilebilir	parola	ile	güvenli	oturum	açma,	Scan	Station	730EX	cihazları	için	listeler	oluşturma	ve	yönetme	özelliği,	yönetimli	cihazları	
kolaylıkla gruplama ve sınıflandırma, bir, birkaç veya tüm yönetilen cihazların yapılandırmasını ve/veya gömülü yazılımlarını güncelleştirme, 
yönetilen cihazların durumlarını görüntüleme, tek yönetimli bir cihazın günlüklerine uzaktan erişim ve bunları yönetme, tek yönetimli bir cihazı 
yeniden başlatma veya kapatma 

Dosya	Biçimi	Çıktıları	 Tek	ve	çok	sayfalı	TIFF,	JPEG,	PDF,	aranabilir	PDF,	PDF/A,	Microsoft	Word,	Microsoft	Excel,	RTF,	şifreli	PDF,	isteğe	bağlı	JPEG	sıkıştırmalı	TIFF,	
WAV	ses	dosyaları

Kontrol Paneli 24,6	cm	(9,7	in)	1024	x	768	Dokunmatik	Ekran	LCD

Ses Mesajlardaki	Ses	Ekini	kaydetmek	veya	oynatmak	için	yerleşik	mikrofon	ve	hoparlör

Tarama Teknolojisi Çift	renkli	dört	hatlı	CCD	ile	çift	taraflı	tarama,	600	dpi	optik	çözünürlük,	yakalama	bit	derinliği:	30	bit	(10	x	3),	renkli	çıktı	bit	derinliği:	24	bit	
(8	x	3),	gri	tonlamalı	çıktı	bit	derinliği:	256	düzey	(8-bit)

Çıkış Çözünürlüğü 100,	150,	200,	240,	300,	400,	600	dpi

Görüntüleme	Özellikleri	 Alaris Perfect Page Tarama, eğrilik düzeltme, otomatik kırpma, içerik tabanlı boş sayfa kaldırma, otomatik yönlendirme, delik doldurma, kenar 
dolgusu, çizgi filtresi, renk çıkarma

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

İndeksleme Barkodlar	ve	OCR	bilgisi	ile	gerçek	zamanlı	yol	ve	dosya	adları	yaratmak	için	kullanılır

Tarama	Hızları	 200	dpi'da	70	ppm/140	ipm'e	kadar	(dikey,	letter	boyutu,	siyah	ve	beyaz/gri	tonlamalı/renkli)

Çoklu	Besleme	Algılama	 Ultrasonik teknolojili

Besleyici 80	g/m2	kağıt	ile	75	adet	yaprağa	kadar

Maksimum	Doküman	Boyutu	 215	mm	x	863	mm	(8,5	inç	x	34	inç)	–	belli	çözünürlüklerde	sınırlandırılabilir

Minimum	Doküman	Boyutu	 50	mm	x	63,5	mm	(2	inç	x	2.5	inç);	Birden	çok	sayfa	besleme:	75	mm	x	125	mm	(3	inç	x	5	inç)

Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı En	fazla	1,25	mm	(0,05	inç)	kalınlığa	sahip	413	g/m2	(110	lb.)	kağıt	ve	kimlik	kartları

Önerilen	Günlük	Hacim Günde	6.000	sayfaya	kadar

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	Emisyonlar	(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

Boyutlar	 Ağırlık:	10,5	kg	(23	lbs.);	Derinlik:	38,2	cm	(15	inç);	Genişlik:	35,6	cm	(14,0	inç);	Yükseklik:	20,6	cm	(8,1	inç)	

Paket içeriği Kodak Scan	Station	730EX,	güç	kabloları,	Kullanıcı	Kılavuzu,	Kurulum	ve	Belge	CD-ROM'ları,	Kurulum	Kılavuzu,	tarayıcı	yönetim	yazılımı

Tarayıcı	Yönetim	Yazılımı	için	
Önerilen	Bilgisayar	Yapılandırması	

Intel	Core2	duo	6600	@	2,4	GHz	Duo	İşlemci	ya	da	eşdeğeri,	4	GB	RAM,	USB	2.0,	Windows	10	(32-bit	ve	64-bit),	Windows	8.1	(32-bit	ve	
64-bit),	Windows	8	(32-bit	ve	64-bit),	Windows	7	(SP1),	Windows	Vista	(SP2),	Windows	XP	(SP3)	ile	uyumlu	

Mevcut	Aksesuarlar Taşınabilir	USB	sürücüleri,	Kodak Scan Station Klavye ve Stand Aksesuarı, Kodak	Legal	Boyutunda	Düz	Yatak	Aksesuarı,	Kodak	A3	Düz	Yatak	Aksesuarı

Mevcut	Sarf	Malzemeleri Besleme	modülleri,	silindir	temizleme	bezleri,	Staticide	Bezleri

Garanti	(ABD	ve	Kanada) 90	gün	garanti

Çevresel	Faktörler Çalışma	sıcaklığı:	10-35°C	(50-95°F);	İşletim	nem	oranı:	%10	ila	%85	RH,	Rakım	<2000M	ya	da	6562	fit

Aydınlatma Çift	dolaylı	LED

Güç	Tüketimi Kapalı	mod:	<0,5	Watt;	ENERGY	STAR/Uyku	modu:	≤4	Watt;	Çalışma	modu:	<50	Watt

Kodak Scan Station 730EX

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?
AlarisWorld.com/go/ScanStation730EX

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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