
Skaner Kodak 
ScanMate i1150

SZYBKI. POMOCNY. PRZYJAZNY W OBSŁUDZE .

Szybko przechwycić dokumenty i zebrać potrzebne informacje w obecności klienta

 Prędkość realizowania transakcji w dzisiejszym świecie jest zawrotna. W wielu sytuacjach bezpośredniego kontaktu z  
 klientem firma musi szybko zeskanować dokumenty i przechwycić informacje, aby móc przejść do kolejnego, wymaga 
 jącego pośpiechu zadania.

 Pracownicy biurowi potrzebują czasem urządzenia do skanowania dokumentów papierowych, dowodu osobistego czy  
 wizytówki. Istotne jest, aby tego typu dokumenty nie zostały utracone lub ich treść niewłaściwie wykorzystana podczas  
 transakcji z klientem.

 Skanowanie dokumentów nie powinno zajmować zbyt wiele uwagi pracownika, który musi rozmawiać z klientem.
 Kierownicy biura wymagają, aby ich podwładni koncentrowali swoją uwagę na klientach, wykonując jednocześnie inne  
 zadania i zwiększając swoją wydajność – w takich okolicznościach wydajna technologia skanowania jest niezbędna.

Podobnym wyzwaniom musi stawiać czoło szereg organizacji, takich jak przychodnie lekarskie, banki, urzędy państwowe i sa-
morządowe czy agencje ubezpieczeniowe.

WYZWANIE



Odpowiedź na rzeczywiste potrzeby

Mały, cichy, szybki i inteligentnie zaprojektowany skaner Kodak Scan-
Mate i1150 idealnie pasuje do środowiska, w którym pracujesz.

Przechwyć dane z taką prędkością, jakiej potrzebujesz
Dzięki wyjątkowej szybkości skanera ScanMate i1150 pracującego w 
trybie transakcji możesz błyskawicznie przetworzyć niewielki stos do-
kumentów – w tym wizytówek, kart itp. W przypadku wielu transakcji 
skanowanie obejmuje 10 lub mniej dokumentów. Skaner ScanMate 
i1150 przyspiesza nawet o 60%, gdy przetwarza 10 pierwszych do-
kumentów w trybie transakcji, a następnie powraca do normalnego 
trybu.1

Komfortowy uchwyt dla grubych  kart
Korzystając z wbudowanego uchwytu na karty, możesz nimi łatwiej 
zarządzać, wykonując skanowanie i obsługując klienta. Płynna pra-
ca i inteligentna ochrona dokumentów Funkcja inteligentnej ochrony 
dokumentów wykrywa wszelkie nieprawidłowości i zatrzymuje pracę 
urządzenia, aby chronić cenne dokumenty. Renomowana technologia 
podawania papieru firmy Kodak Alaris stanowi gwarancję skanowania 
bez zacięć i innych problemów z dokumentami.

Prosta obsługa z wykorzystaniem ikon, skanowanie/przesyłanie da-
nych jednym przyciskiem
Każdy doceni intuicyjny, kolorowy interfejs bazujący na ikonach, który 
pozwala szybko przechwytywać i przesyłać informacje do różnych lo-
kalizacji i osób. Dodatkową zaletą jest funkcja Smart Touch obsługiwa-
na jednym przyciskiem!

Automatyczne czytanie kodu kreskowego
Dzięki możliwości czytania kodu kreskowego zarówno funkcja Smart 
Touch, jak i pozostałe aplikacje stają się jeszcze bardziej przydatne. 
Sterownik skanera odczytuje wartość kodu i przesyła dane do aplikacji 
zarządzającej plikami lub osobnych dokumentów w bardziej wydajny 
sposób.

ROZWIĄZANIE

...  aby zwiększyć swoją wydajność

 Ten ultra-kompaktowy skaner zmieści się na każdym biurku.
 Niebywale cicha praca urządzenia zapewnia swobodę prowadze
 nia rozmów z klientem i współpracownikami bez żadnych akłóceń.
 Technologia Perfect Page firmy Kodak Alaris obejmuje funkcje  
 poprawiające komfort obsługi oraz jakość obrazów zeskanowa- 
 nych dokumentów
 Natychmiast wyświetlaj zeskanowane dokumenty, sprawdzaj stan  
 gotowości i wykorzystuj spersonalizowane funkcje za pomocą  
 ekranu dotykowego
 W zestawie dołączane są programy Kodak Capture Pro Limited  
 Edition oraz Capture Pro Trial Edition
 Zgodność urządzenia ze sterownikami TWAIN i ISIS oraz
 systemem Linux
 Trzyletnia gwarancja

Oprogramowanie Kodak Asset Management
Administratorzy systemu mogą zarządzać skanerami Kodak za pośrednictwem sieci, korzystając z jednego, prostego w obsłudze 
rozwiązania. Dodatkowe oprogramowanie Kodak Asset Management zapewnia dostęp do panelu sterowania, oszczędność czasu i 
zasobów, a także lepszą wydajność. Dowiesz się więcej o każdym skanerze i zyskasz większe możliwości pracy w sieci.

PRZYSPIESZ SKANOWANIE

Uproszczone przetwarzanie, lepsza obsługa klienta

 Bezproblemowe i ciche przechwytywanie dokumentów pozwoli Ci   
 skupić uwagę na potrzebach klienta
 Szybkie skanowanie i gromadzenie informacji ułatwiające pracę w   
 całym biurze
 Skuteczna organizacja nieuporządkowanych dokumentów
 Większa oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu przypadków   
 zacięć i nieprawidłowego ułożenia dokumentów

EFEKT



Wydajność. Zapewniona.
Tylko w ofercie firmy Kodak Alaris podstawowe usługi zapewniają niezakłócone działanie rozwiązania do skanowania już od momentu 
instalacji oprogramowania. Dzięki trzyletniej gwarancji użytkownik urządzenia Kodak ScanMate i1150 zyskuje dostęp do specjalistycznej 
wiedzy firmy Kodak Alaris i może liczyć na pomoc, dzięki której zapewni sobie pomyślność w przetwarzaniu dokumentów przez długie lata.

Recepcja szpitalna

Mały, szybki i cichy
Skaner Kodak ScanMate i1150 jest tak mały, że można go zmieścić 
pod ladą i na każdym biurku – zawsze jest pod ręką i gotowy do ska-
nowania. W trybie transakcji urządzenie przechwytuje 10 pierwszych 
stron z prędkością turbo. Pracuje tak cicho, że zaledwie słyszalnie, za-
pewniając idealne warunki do rozmowy z pacjentami lub klientami w 
biurze.

Wyjątkowo łatwa obsługa
Dzięki skanerowi ScanMate i1150 koncentrujesz się bardziej na odwie-
dzających i pacjentach, a mniej na urządzeniach biurowych.
Model ten zapewnia intuicyjną obsługę, która nie wymaga specjalnego 
szkolenia. Czujniki dotyku także są łatwe w obsłudze.

Wybór zadań skanowania
Dzięki funkcji Smart Touch oraz kolorowemu interfejsowi LCD uzys-
kujesz maksymalny komfort użytkowania urządzenia. Z kolorowymi 
ikonami można powiązać nawet dziewięć różnych zadań. Wystarczy 
wybrać żądane obraz lub funkcję i nacisnąć przycisk skanowania. 

Rozpoznawanie kodów kreskowych i przetwarzanie z użyciem tech-
nologii Perfect Page
Obrazy zeskanowanych dokumentów – nawet tych niewyraźnych – 
wyglądają doskonale za pierwszym razem i za każdym kolejnym. Nie 
ma potrzeby ponownego skanowania czy wprowadzania poprawek. 
Dzięki funkcji rozpoznawania kodu kreskowego porządkowanie doku-
mentów i nadawanie im nazw jest teraz bardziej wydajne.

Skaner ScanMate poradzi sobie z prawie każdym rodzajem i rozmi-
arem dokumentu
Nie potrzebujesz już skanera płaskiego – model ScanMate i1150 pr-
zechwyci wszystkie dokumenty, od wizytówek, po arkusze w formacie 
DIN-A4 i karty kredytowe. Doskonale sprawdza się w przypadku skano-
wania kart identyfikacyjnych, formularzy z danymi, korespondencji itp.

Ogólne zastosowania biurowe

Małe zadania wykonuje błyskawicznie
Skanowanie w trybie transakcji na ogół obejmuje mniej niż 10 doku-
mentów. Skaner ScanMate i1150 prawdziwie „błyszczy” w tym trybie, 
przechwytując 10 pierwszych dokumentów z prędkością 40 str./min.

Niebywale łatwa obsługa
Za sprawą intuicyjnego, kolorowego wyświetlacza i przycisków doty-
kowych skanowanie staje się samą przyjemnością. Wystarczy wybrać 
zadanie i przesłać dokument do odpowiedniej lokalizacji lub przetwor-
zyć go jednym dotykiem. Dzięki technologii Smart Touch zawsze też 
możesz wysłać zeskanowane dane do każdego użytkownika systemu 
Microsoft SharePoint. Funkcja rozpoznawania kodu kreskowego do-
datkowo wspiera aplikacje w przetwarzaniu dokumentów.

Taki cichy
Gdy pracuje, jest cichy niczym szept, dzięki czemu minimalizuje hałas 
w najbliższym otoczeniu.

Jeden skaner na wszystkie dokumenty
W przypadku modelu i1150 kombinacja różnych typów dokumentów 
– o różnym rozmiarze czy grubości – nie stanowi problemu. Skaner 
ten radzi sobie nawet ze stosem plastikowych kart wytłaczanych. Do-
datkowy moduł skanera płaskiego dla formatów DIN-A4 oraz DIN-A3 
może obsłużyć także dokumenty ponadwymiarowe, oprawione i de-
likatne.

Udoskonalone obrazy, bezpieczne dokumenty
Funkcja inteligentnej ochrony dokumentów wykrywa wszelkie pr-
zypadki zacięć czy niewłaściwego ułożenia dokumentu i przerywa 
skanowanie, aby nie doszło do uszkodzeń. Dzięki technologii ul-
tradźwiękowego wykrywania wielu arkuszy wszystkie dokumenty są 
skanowane prawidłowo, zaś za sprawą technologii Perfect Page uzys-
kane obrazy wyglądają nawet lepiej niż dokumenty źródłowe.

PRZYSPIESZ SKANOWANIE

EFEKT

DOSTOSOWANY DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PRACY

Więcej informacji Odwiedź stronę:
www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1150



Skaner Kodak ScanMate i1150
Zalecana liczba dokumentów 
skanowanych dziennie

do 3 000 stron dziennie

Tryb transakcji1 40 str./min przy 200 dpi i 300 dpi – dot. pierwszych 10 stron

Wydajność przetwarzania* (obra-
zy w orientacji poziomej, rozmiar 
listowy/A4, czarno-białe/w od-
cieniach szarości/kolorowe)

Do 25 str./min przy 200 i 300 dpi

Maksymalny rozmiar dokumentu 215 mm x 355,6 mm (8,5 cala x 14 cali); tryb długich dokumentów: do 2 m (78,7 cala)

Minimalny rozmiar dokumentu 63,5 mm x 65,0 mm (2,5 cala x 2,56 cala) 50,8 mm (2 cale) przy wyśrodkowaniu za pomocą wskaźników położenia

Grubość i gramatura papieru 34–413 g/m2 (9 do 110 funtów)

Podajnik Do 50 arkuszy papieru (20 funtów / 80 g/m2) obsługa małych dokumentów, takich jak dowody tożsamości, sztywne wytłaczane 
karty, wizytówki czy legitymacje ubezpieczeniowe

Wykrywanie obecności doku-
mentów

Technologia ultradźwiękowego wykrywania wielu arkuszy; inteligentna ochrona dokumentów

Komunikacja USB 2.0 High Speed, zgodność z USB 3.0

Dołączone oprogramowanie Sterowniki TWAIN, ISIS, oraz WIA; aplikacja Smart Touch; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Kodak Capture Pro Software 
Trial Edition; (sterowniki Linux SANE oraz TWAIN dostępne za pośrednictwem strony www.Kodak.com/go/scanonlinux)

Zalecana konfiguracja komputera Intel Core i7 2600, 3,4 GHz, 4 GB RAM

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy); Windows 7 SP1 (32-bitowy); Windows XP SP3 (32-bitowy i 64-bitowy); Windows Vista SP1 
(32-bitowy i 64-bitowy); Windows Server 2008 64-bitowy i Server 2012 64-bitowy; Linux: Ubuntu 12.04

Czytanie kodów kreskowych Jeden na stronę: przeplatany 2 z 5, kod 3 z 9, kod 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Formaty plików wyjściowych Jedno- i wielostronicowe pliki TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF z możliwością przeszukiwania

Rozdzielczość optyczna 600 dpi

Rozdzielczość obrazów wyjś-
ciowych

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

Oświetlenie Dwie lampki

Czujnik obrazu Skaner wykorzystujący technologię CMOS CIS

Funkcje przetwarzania obrazu Technologia Perfect Page Scanning, przycinanie stałe, przycinanie względne, automatyczne ustawianie orientacji strony dla wielu 
języków, obracanie prostopadłe, dodawanie/usuwanie krawędzi, inteligentne wypełnienie krawędzi obrazu, wygładzanie koloru tła, 
automatyczne ustawianie jasności i kontrastu, automatyczne równoważenie kolorów, wypełnianie okrągłych i prostokątnych otworów, 
wyostrzanie, filtr smug, ulepszona funkcja dostosowania kolorów, ulepszona funkcja zarządzania kolorami, automatyczne wykrywa-
nie kolorów, usuwanie pustych stron w oparciu o zawartość lub rozmiar pliku, stałe przetwarzanie progowe, funkcja iThresholding, 
usuwanie szumów dotyczących samotnych pikseli, usuwanie szumów zgodnie z zasadą większości, usuwanie półtonów, elektronicznie 
sterowane rozdzielanie·kolorów składowych (R, G lub B), oddzielanie (1) koloru podstawowego, rozdzielanie wielu (maks. pięć) kolorów, 
skanowanie w dwóch strumieniach, kompresja (Group 4, JPEG), łączenie obrazów

Panel sterowania operatora Kolorowy wyświetlacz LCD, czterowierszowy, z czterema przyciskami panelu sterowania operatora

Wymiary Wysokość: 246 mm – 9,7 cala; szerokość 330 mm (13 cali); głębokość: 162 mm (6,3 cala); masa: 3,2 kg (7 funtów)

Zużycie energii Tryb wyłączenia/oczekiwania/uśpienia: < 0,5 W, tryb działania: < 21 W, tryb bezczynności:

Wpływ na środowisko Skanery zgodne z normą Energy Star; temperatura podczas działania: 15-35°C (59-95°F);
wilgotność względna: 15% do 80%

Poziom szumów Tryb wyłączenia/oczekiwania/uśpienia:
< 0,5 W, tryb działania:
< 21 W, tryb bezczynności:

Wymagania dotyczące zasilania 
prądem elektrycznym

100–240 V (międzynarodowe); 50–60 Hz

Opcjonalne akcesoria Moduł skanera płaskiego A3 firmy Kodak, moduł skanera płaskiego firmy Kodak formatu Legal

Warianty oprogramowania Pełne wsparcie dla oprogramowania Kodak Capture Pro (grupa A) oraz Kodak Asset Management

Ograniczona gwarancja 3 lata (z usługą wymiany urządzenia)

Zatwierdzenia i certyfikaty 
produktu

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (znak klasy B RCM); CAN / CSA – C22.2 nr 60950-1-07 +A1:2011 (znak TUV C); Kanada CSA-
CISPR 22-10 / ICES-003 wyd. 5 (klasa B); Chiny GB4943.1:2011; GB9254:2008 klasa B (znak CCC S&E); EN55022:2010 ITE Emissions 
(klasa B); EN55024:2010 ITE Immunity (znak CE); EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (znak TUV GS); IEC60950-1:2005 +A1; Tajwan 
CNS 13438:2006 (klasa B); CNS 14336-1 (znak BSMI); UL 60950-1:2007 R12.11 (znak TUV US); część 15 przepisów CFR 47 (FCC klasa 
B); Argentyna znak S

* Wydajność przetwarzania zależy od używanych sterowników, oprogramowania, systemu operacyjnego, komputera oraz wybranych funkcji przetwar-
zania obrazu 1 Tryb transakcji: Skanuje pierwsze 10 stron z prędkością 40 str./min – później powraca do normalnej prędkości 25 str./min
Pełne dane techniczne są dostępne na stronie internetowej www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1150

Kodak Alaris Inc. 2400 Mt. Read Blvd. Rochester, NY 14615 USA 1-800-944-6171
©2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris stanowi nazwą handlową firmy w przypadku działań o 
zakresie globalnym. Znaki towarowe oraz wizerunek handlowy Kodak zostały wykorzystane za 
zgodą firmy Eastman Kodak Company. TM/MC/MR: Skaner ScanMate Dane techniczne mogą 
ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Dane kontaktowe dla klientów poszukujących dalszych informacji 
są dostępne na stronie internetowej:
www.Kodakalaris.com/go/dicontact




