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Intelligent Document Capture
AUMENTE A PRODUTIVIDADE, NÃO A QUANTIDADE DE PAPEL
Diga adeus aos scanners de mesa. O Intelligent Document Capture (IDC) pode capturar e digitalizar seus
documentos e imagens, melhorar a qualidade deles automaticamente e processar qualquer código de barras
associado a eles imediatamente. O processo que costumava drenar prazos e orçamentos agora é rápido, fácil
e econômico. Se somarmos os benefícios de armazenar seus dados digitalmente, o IDC é uma solução que
oferece diversas vantagens.
Automatize O Trabalho
A partir do primeiro dia, seu scanner
da Zebra é oferecido com inteligência
para simplificar tarefas drasticamente.
Depois que seu aplicativo de host
colocar o scanner no modo IDC, você
só precisa apontar para um documento
e pressionar um botão. O IDC detecta
automaticamente as bordas do item
e captura a imagem processando a
orientação, eliminando as deformações
e deixando-a mais clara. Se houver um
código de barras, o IDC também pode
decodificar, transmitir e associar o código
à imagem. O IDC é tão inteligente que
você se perguntará como conseguia
trabalhar sem ele.
Faça Mais Com Menos Gastos
Substitua seu scanner de mesa por um
scanner de imagens da Zebra para ganhar
espaço, cortar os custos de manutenção
e acelerar os processos do seu negócio.
Substitua os vários processos para
capturar uma imagem em um scanner
de mesa por um único botão. O IDC faz
o resto. Você pode até usar o IDC para
capturar um documento de uma página
inteira, um recurso exclusivo da Zebra.
Digitalize-se
Colha os benefícios de armazenar seus
documentos eletronicamente com o IDC.
Com a digitalização, você recupera um

espaço precioso no escritório que seria
usado com armários, caixas e unidades
de armazenamento de arquivos. Seus
documentos ficam mais protegidos
contra incêndio, enchentes e outros
desastres. Além disso, é fácil recuperar
e compartilhar esse arquivos, o que
economiza ainda mais trabalho e tempo.
Fácil Integração De Aplicativos
Essa funcionalidade de processamento
de imagens avançada foi incluída em
alguns scanners da Zebra. Para facilitar
o desenvolvimento e a integração de
aplicativos, nós oferecemos um aplicativo
de exemplo do Windows e o código-fonte
associado. Se você estiver desenvolvendo
um aplicativo para Android, saiba que o
IDC é baseado em padrões ISO que o
tornam compatível com o que você criar.
Ganhe Flexibilidade
Escolha entre três modos de operação.
Com o modo Freeform, você não precisa
indicar a largura ou a altura de um
documento. O IDC detectará as bordas,
capturará uma imagem e a otimizará
automaticamente. Caso haja um código
de barras visível no documento, o
modo Linked o lerá automaticamente e
o transmitirá para o host. Assim como
o modo Freeform, o modo Linked não
exige que você defina o tamanho do
documento. Ele identifica as bordas do

documento e o ajusta de acordo. Com o
modo Anchor, você pode controlar a área
exata do documento que deseja capturar.
Ele é ideal para garantir a captura de uma
assinatura além dos outros dados do
documento
Vá Além Do Código De Barras
Sua empresa precisa de mais que
hardware para enfrentar os desafios mais
complicados de hoje em dia. Ela precisa
de software para atender às necessidades
dos funcionários. É por isso que nossos
dispositivos de captura de dados contêm
o DataCapture DNA, o código genético
que simplifica toda a experiência de
digitalização da Zebra. Como uma das
muitas soluções do DataCapture DNA,
o Intelligent Document Capture é um
catalisador para alcançar novos níveis de
produtividade.

VEJA COMO NOSSOS SCANNERS PODEM FAZER A CAPTURA DE IMAGENS
Para mais informações, acesse www.zebra.com/intelligentdocumentcapture
ou acesse nosso diretório global em www.zebra.com/contact
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Sede corporativa e da América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede da Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede da EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede da América Latina
+55 11 4180 8178
la.contactme@zebra.com
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