
Info Input Express Limited Edition

A-61891

Guia do usuário





A-61891 setembro de 2017  3 

Sumário 

Usar o Info Input Express para criar e acessar documentos ............................................ 6 

Compatibilidade .................................................................................................... 6 

Conteúdos deste guia ............................................................................................ 7 

Terminologia ........................................................................................................... 8 

Instalar o Info Input Express Edição Limitada ............................................................... 9 

Princípios básicos do Info Input Express .................................................................... 12 

Como acessar o Info Input Express ........................................................................ 12 

A página inicial do Info Input Express .................................................................. 12 

Barra de menus .................................................................................................. 13 

Barra de título .................................................................................................... 14 

Menu de configuração .......................................................................................... 14 

Menu do usuário ................................................................................................. 15 

Sobre o Info Input Express ................................................................................... 15 

Criar e acessar documentos ..................................................................................... 16 

Adicionar imagens a um documento ....................................................................... 16 

Entrada de imagem cria um documento ............................................................... 16 

Digitalização com blocos da página inicial ............................................................. 16 

Digitalizar da tela do scanner para o IIX .............................................................. 18 

Digitalizar da bandeja do sistema para o IIX ......................................................... 19 

Trabalhar na tela Captura ..................................................................................... 19 

Tela Captura .................................................................................................... 19 

Edição de documentos ....................................................................................... 20 

Indexar um documento ..................................................................................... 22 



A-61891 setembro de 2017  4 

Acessar a produção do catálogo ............................................................................ 26 

Página de status ................................................................................................. 27 

Solução de problemas .......................................................................................... 28 

Para um erro de configuração de atividade ........................................................... 28 

Para um erro de documento ............................................................................... 29 

Configuração do sistema ......................................................................................... 29 

Destinos ............................................................................................................ 29 

Como adicionar destinos .................................................................................... 30 

Barra de status ................................................................................................ 30 

Configuração de atividade ....................................................................................... 31 

Como configurar uma atividade ............................................................................. 31 

Seus processos empresariais .............................................................................. 31 

Uma atividade deve ser configurada nesta ordem: ................................................ 31 

Exemplo de relatório de acidente ........................................................................... 32 

Relatório de acidentes com equipamentos ............................................................ 32 

Relatório de acidentes químicos .......................................................................... 32 

Itens de índice .................................................................................................... 33 

Como adicionar itens de índice ........................................................................... 34 

Barra de status ................................................................................................ 35 

Como editar itens de índice ................................................................................ 35 

Como excluir itens de índice ............................................................................... 35 

Tipos de documentos ........................................................................................... 36 

Barra de status ................................................................................................ 36 

Como adicionar tipos de documentos ................................................................... 37 

Como editar tipos de documentos ....................................................................... 38 



A-61891 setembro de 2017  5 

Como excluir tipos de documentos ...................................................................... 38 

Tela Configuração de atividade .............................................................................. 39 

Configuração de atividade: General (Geral) .......................................................... 39 

Configuração de atividade: Input (Entrada) .......................................................... 41 

Configuração de atividade: Formato de arquivo de produção ................................... 44 

Configuração de atividade: Nome de arquivo de produção e local ............................ 47 

Configuração de atividade: Processamento de imagens .......................................... 53 

Configuração de atividade: Código de barras ........................................................ 56 

Configuração de atividade: Indexação ................................................................. 60 



A-61891 setembro de 2017  6 

Usar o Info Input Express para criar 
e acessar documentos 
O software Info Input Express (IIX) Edição Limitada é um sistema de gerenciamento de 
entrada projetado para simplificar a captura e o acesso de informações a partir de 
documentos físicos.  

O software Input Express é acessado por meio de uma interface de navegador da Web. 
O software permite que você defina como os diferentes tipos de documentos de entrada 
serão processados.  

Na tela inicial do Info Input Express, você selecionará o bloco para a atividade desejada, 
digitalizarão suas páginas, farão a edição e indexação básica da imagem, se necessário, 
e enviarão as imagens. O Info Input Express vai processar e gerar arquivos no local 
especificado. O arquivo de produção pode conter uma imagem (por exemplo, a frente de 
uma marcação) ou várias (as imagens de todas as páginas de uma solicitação de empréstimo). 
Os arquivos de produção podem ser recuperados e usados em seus processos de negócios. 
Os dados importantes armazenados em cada arquivo podem ser acessados sem precisar 
abrir o arquivo de produção. 

  

Para obter ajuda sobre como usar uma atividade IIX existente, consulte Acessar o Info 
Input Express.  

Para obter ajuda a configurar uma nova atividade IIX, consulte Configurar uma atividade.  

Compatibilidade 

O Info Input Express pode ser usado com os seguintes navegadores: 

 Chrome 

 Internet Explorer 11 

 Edge 

 Firefox 

O Info Input Express pode ser usado com qualquer scanner Kodak ou Alaris. 
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Conteúdos deste guia 

Este guia fornece procedimentos para: 

 configurar destinos para os arquivos de produção 

 criar definições de atividades que vão converter seus documentos em informações 
úteis para seus negócios 

 digitalizar imagens para criar arquivos de documentos 

 salvar informações de índice 

 criar arquivos de produção de seus documentos 

 obter arquivos de produção e suas informações 

 solução de problemas 

Se você encontrar problemas com o scanner (por exemplo, o scanner não funciona, 
obstrução do documento, etc.), consulte o Guia do Usuário do scanner. 

Para obter informações detalhadas sobre como utilizar o IIX, consulte os tópicos a seguir: 

Acessar o Info Input Express - como usar a página inicial 

Entrada de imagem - adição de imagens por digitalização  

Edição de documentos - como usar a captura de tela para alterar o conteúdo do documento 

Indexação de um documento - adicionar informações de texto a um documento 

Pesquisa no catálogo - obter documentos de produção e informações de índice do IIX 

Página de status - verificar se os documentos possuem uma produção concluída 

Criação de atividade - adicionar ou modificar uma configuração de atividade (trabalho) que 
pode ser usada na página inicial 

Solução de problemas 
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Terminologia 
Atividade - A configuração definida e nomeada para produzir um tipo de documento criado 
no Info Input Express. O mesmo que configuração de trabalho no Capture Pro Software. 
Semelhante a um perfil de digitalização ou atalho em um driver de scanner, mas com mais 
tipos de configurações disponíveis (por exemplo, itens de índice). 

Catálogo - Uma lista de arquivos de documentos que foram emitidos pelo Info Input 
Express com capacidade de pesquisa e classificação de documentos e acesso a arquivos 
e suas informações de índice. 

Destino - Um local no qual os arquivos de produção do IIX podem ser armazenados. 

Documento - Um conjunto de uma ou mais imagens, opcionalmente com dados de índice, 
que é emitido como um arquivo. 

Tipo de documento - Um conjunto de itens de índice criado na Configuração. Um tipo de 
documento é uma maneira conveniente para adicionar múltiplos itens de índice (e relações 
entre eles) a uma configuração de atividade. 

Item de índice - Um campo de cadastrado de dados no qual um usuário pode adicionar 
informações de documento que podem ser úteis para pesquisar ou classificar documentos 
de produção ou em um sistema de gerenciamento de documentos. 

Perfil - Atalhos de Perfil e Configuração usados de forma intercambiável: um conjunto de 
configurações para o scanner, incluindo resolução de imagem, cores, lados para digitalização 
e recursos de processamento de imagens. 

Atalho - Atalhos Configuração e Perfil usados de forma intercambiável: um conjunto de 
configurações para o scanner, incluindo resolução de imagem, cores, lados para digitalização 
e recursos de processamento de imagens. 

Bloco - Um retângulo codificado por cores na página inicial do Info Input Express que 
contém o nome de uma atividade, seu número e ícone. 
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Instalar o Info Input Express Edição 
Limitada 
Durante o processo de instalação do scanner, vão aparecer instruções de download no 
instalador do aparelho. Escolha a opção Baixar do site para baixar o Info Input Express 
Edição Limitada. (A página Suporte do scanner também possui um link para a página de 
download.) 

 

O link de download direciona você a um site onde é necessário se registrar. O registro exige 
um endereço de e-mail válido e um número de série do scanner. Vire o scanner de cabeça 
para baixo. O número na etiqueta de código de barras é o número de série.  

Depois de registrar, você receberá um e-mail com um link para a página na qual é possível 
baixar o Info Input Express LE. Salve o IIX LE para o seu computador.  

Não tente abrir ou executar o instalador da página de download. 

Quando o download estiver concluído, execute o instalador: clique duas vezes no arquivo no 
local de Downloads ou clique com o botão direito e escolha Executar ou Abrir.  

A primeira tela do instalador permite que você prossiga com a instalação ou saia. Clique em 
Instalar. 
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Confira o Acordo de licença de usuário final e concorde com ele se quiser usar o IIX LE. 
Continuar. 

 

As telas do instalador a seguir vão mostrar o progresso da instalação.  
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A última tela informa que a instalação foi concluída corretamente. Inicie para abrir o IIX LE 
em seu navegador; ou Feche o instalador sem abri-lo.  

 

Consulte Acessar o Info Input Express para obter informações sobre as diferentes maneiras 
de iniciar o IIX LE.  
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Princípios básicos do Info Input 
Express 

Como acessar o Info Input Express 

 

Para iniciar o Info Input Express Edição Limitada no seu navegador, clique duas vezes 
no atalho da área de trabalho ou navegue até localhost:9000. Adicione esse local aos 
favoritos/marcadores do seu navegador.  

O atalho da área de trabalho aparece após o IIX LE ter sido instalado. 

É possível começar a usar o Info Input Express clicando com o botão direito no ícone do 
IIX  na bandeja do seu sistema e escolhendo um atalho na lista. 

 

Também é possível iniciar uma digitalização no IIX escolhendo um atalho na tela do seu 
scanner.  

A página inicial do Info Input Express 

O Info Input Express permite que você use atividades pré-configuradas para digitalizar 
documentos para um destino. 

Para começar, abra o Info Input Express. A página inicial será exibida com as atividades 
e recursos disponíveis. 
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Para alterar a ordem de seus blocos de atividade, clique no ícone "mover" no bloco. Arraste 
o bloco para a posição desejada em sua página inicial. O número atribuído ao bloco será 
alterado de acordo com a nova posição.  

 

A página inicial também possui uma barra de menus e uma barra de título.  

Barra de menus 
  

 

A barra de menus oferece as seguintes opções: 

 Digitalizar — exibe as atividades que estão configuradas para a digitalização. 

 Indexação — exibe as atividades que têm documentos que estão aguardando 
para um usuário de indexação para concluir a entrada e enviar os documentos 
para produção.  

 Catálogo — permite que você obtenha documentos criados no Info Input Express 
e veja seus valores de índice. 

Consulte também: 

Página inicial 

Indexar um documento (registrar informações importantes) 

Obter produção do catálogo (acessar documentos de produção) 
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Barra de título  

A barra de título pode ser vista em qualquer página no Info Input Express. Ela oferece as 
seguintes opções: 

 

Início — retorna para a página inicial. Você também pode clicar no nome do Info Input 
Express na barra de título para retornar à tela inicial. 

Status — exibe a página de status, onde você pode ver o status dos documentos.  

  Se o ícone de alerta aparecer no Status, isso indica uma condição de erro. 
Se você clicar no ícone, a tela Status será exibida, onde será possível ver o erro. 
Consulte Solução de problemas.  

Configuração — direciona você para a tela de Configuração de atividades e todas as outras 
funções de configuração.  

Menu do usuário — ao clicar na seta para baixo perto da extremidade direita da barra de 
menu, o menu do usuário será exibido. 

  

Menu de configuração 

 

A opção de menu Configuração na barra de título oferece acesso a diversas funções no 
Info Input Express. É possível criar ou editar: 

 Atividades (os títulos na página inicial) 

 Itens de índice (as informações a serem armazenadas nos documentos produzidos 
pelo IIX) 

 Tipos de documentos (conjuntos de itens de índice que se aplicam a diferentes tipos 
de documentos) 

 Destinos (para onde documentos de produção do IIX serão enviados) 
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Menu do usuário 

O menu do usuário se encontra na barra de títulos e possui uma seta suspensa.  

 

Sobre — direciona você para a tela Sobre. 

  

Sobre o Info Input Express 

 

A tela SObre do Info Input Express informa: 

 A versão do software IIX 

 A permissão para coletar estatísticas para as quais recursos de produtos são usadas 

 As licenças de terceiros 

 Direitos Autorais  

 Link para o acordo de licença 

 Link para o Guia de software 
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Criar e acessar documentos 

Adicionar imagens a um documento 

Entrada de imagem cria um documento 

Há várias maneiras para criar um documento usando o Info Input Express: 

Use os blocos de atividade na página inicial do Info Input Express. 

Escolha um nome ou número de atividade na tela do scanner. 

Use o ícone do Info Input Express na bandeja do sistema.  

  

  

Digitalização com blocos da página inicial 

É possível digitalizar para adicionar imagens a um documento no Info Input Express.  

Digitalização  

Antes de começar, certifique-se de que o scanner esteja ligado e pronto para uso, e que as 
páginas a serem digitalizadas estejam na bandeja de entrada do scanner.  

Clique na atividade desejada para iniciar a digitalização.  
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Se a atividade selecionada estiver configurada para exibir a interface de usuário do software 
do scanner, a tela Captura não será exibida até você especificar as configurações do scanner 
para esta atividade. Se este for o caso, selecione as configurações de digitalização desejadas. 

 

A tela Captura será exibida.  
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A digitalização será iniciada se o scanner estiver pronto e o papel estiver na bandeja de 
entrada do scanner. 

 Se não houver papel na bandeja mas você quiser digitalizar, prepare suas páginas, 
coloque-as na bandeja e clique no botão Digitalizar. 

 À medida que as páginas forem digitalizadas, as imagens serão exibidas no painel 
Miniatura. A primeira imagem estará no painel central.  

Consulte também: 

Tela Captura 

  

Digitalizar da tela do scanner para o IIX 

É possível digitalizar imagens diretamente do scanner para o Info Input Express, mesmo se 
o Info Input Express não estiver aberto no navegador.  

Serão exibidas informações dos blocos atividade na tela do scanner. Para alguns scanners, 
o nome da atividade será exibido na tela do scanner. Para outros scanner, apenas o número 
será exibido.  

 

Neste exemplo, se você escolher PDF em preto e branco ou 2 na tela do scanner e pressionar 
o botão de digitalização no aparelho, o Info Input Express será aberto (se ainda não estiver), 
a tela Captura para a atividade de PDF em preto e branco será mostrada e as imagens serão 
exibidas como páginas digitalizadas.  

Se estiver usando um scanner Alaris S2060w ou S2080w ativado para digitalização 
compartilhada, a barra de menu do IIX terá um campo onde é possível inserir um PIN de 

4 dígitos . O PIN é opcional. Se optar por usar um PIN, ao acessar 
o scanner e escolher o nome de usuário na tela, será exibida uma área na tela do scanner 
onde é possível inserir o código. Depois é possível escolher um número/nome de atividade 
e digitalizar o seu documento.  

Apenas 10 usuários terão acesso aos seus números/nomes de atividade na tela do scanner.  
Até 20 atividades por usuário serão exibidas na tela.  

 Consulte também: 

Tela Captura 
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Digitalizar da bandeja do sistema para o IIX 

Para digitalizar a partir da bandeja do sistema, acesse a bandeja do sistema e clique com 

o botão direito no ícone do Info Input Express.  

 

Selecione uma Atividade na lista para abrir a tela Captura e iniciar a digitalização.  

Consulte também: 

Tela Captura 

  

Trabalhar na tela Captura 

Tela Captura 
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Na tela Captura, você pode 

 Digitalizar para adicionar mais imagens a esse documento 

 Editar o documento 

 Adicionar dados de índice 

 Enviar o documento para processamento e produção 

 Cancelar para descartar o documento e retornar à tela inicial.  

  

Edição de documentos 

Depois de ter as imagens no documento, há várias formas de editá-lo: reorganizar imagens, 
girar imagens ou dividir em mais de um documento. 

Se a atividade não estiver configurada para permitir a edição do documento, ele será enviado 
automaticamente logo que a entrada de imagens for encerrada.  

Miniaturas 

Quando documentos são digitalizados, as imagens serão exibidas no painel Miniatura. 
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Esses ícones e símbolos podem aparecer no painel de miniaturas: 

  

Varinha — à medida que as imagens são mostradas no painel de 
exibição de imagens, esta varinha se move de um lado para outro 
sobre cada miniatura indicando que o texto dessa imagem está 
sendo preparado para indexação. 

  Verificar – indica que o texto da imagem foi lido. 

  Girar para a esquerda — gira a imagem no sentido anti-horário. 

  Girar para a direita — gira a imagem no sentido horário. 

  Excluir – exclui a imagem selecionada. 

  

Dividir – caso haja mais de uma imagem, qualquer miniatura 
selecionada (exceto pela primeira no documento) terá um botão 
sobre ela para realizar sua divisão - criar um novo documento que 
começa com a imagem selecionada.  

  
Separação de documentos – um separação manual que cria um 
novo documento é mostrada como uma barra horizontal.  

  

Mesclar — quando a primeira miniatura após uma divisão 
é selecionada, ela possui um botão que permite sua mesclagem 
(a combinação de dois documentos separados em apenas um). 

  

Exibição de imagens 

Pode ser útil aplicar zoom e ajustar durante a indexação.  

Zoom — a barra de zoom na parte inferior da tela pode ser movida para a esquerda e para 
a direita para aumentar ou diminuir o zoom de uma imagem. O botão de rolagem do mouse 
também pode ser usado para aplicar o zoom. 
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Ajustar — uma imagem na qual é aplicado zoom de forma que fique maior do que a área 
exibida pode ser ajustada a fim de que uma parte diferente da imagem seja exibida. Clique 
na imagem e arraste-a.  

Indexar um documento 

A indexação é o cadastro de documentos em campos de índice que foram definidos para 
a atividade. Campos de índice são muitas vezes usados para capturar informações importantes 
sobre cada documento. É possível inserir informações em campos de índice no momento da 
entrada da imagem e antes do envio inicial, ou ainda quando o documento é acessado na 
Fila de indexação.  

Tipos de documentos 

Se mais de um tipo de documento tiver sido configurado para a sua atividade, uma lista 
suspensa será exibida na tela.  

Na lista suspensa, selecione o tipo de documento que se aplica ao documento que você 
estiver digitalizando ou indexando. 

 

Serão exibidos os campos de índice associados ao tipo de documento selecionado no painel direito. 
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Inserir dados de índice 

Se necessário, gire a imagem para ler suas informações. 

Você pode desejar aumentar uma imagem para torná-la mais visível. Use a barra de zoom 
ou o botão de rolagem do mouse para aplicar o zoom em qualquer área da imagem e arraste 
com o mouse para ver os dados claramente.  

Barra de zoom:  

É possível indexar dados das seguintes maneiras: 

 Selecione um campo de índice e clique duas vezes na imagem na palavra necessária 
para o campo de índice selecionado.  

 Selecione um campo de índice, mantenha a tecla Shift pressionada e use o mouse 
para clicar na imagem em um canto das informações desejadas. Arraste o canto 
oposto para desenhar um retângulo ao redor das informações. O retângulo é destacado 
e o texto dentro dele é inserido no campo de índice selecionado. Esse método 
é especialmente conveniente para inserir múltiplas palavras em um campo de índice.  

 

Certifique-se de que os dados de indexação foram lidos e digitados corretamente no 
campo de índice Ocasionalmente, pode ser necessário corrigir alguns erros. 

 Você também pode digitar os dados de indexação manualmente usando o teclado.  

Alguns campos de índice podem ser obrigatórios - você não poderá enviar o documento 
para continuar com o processamento até que eles sejam preenchidos. Os campos obrigatórios 
são indicados com uma estrela: 
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Indexação após uma divisão manual de documento 

Um documento com mais de uma imagem permite que você insira divisões manuais entre 
as imagens - criando múltiplos documentos. O fluxo de trabalho recomendado ao indexar 
em combinação com a divisão manual é: 

 Criar uma divisão manual 

 Indexar o documento selecionado (contornado no painel de miniaturas) 

 Enviar o documento 

 Repita conforme necessário até que toda a divisão esteja concluída; em seguida, 
indexe e envie o documento final.  

A fila de indexação 

Se uma etapa de indexação separada tiver sido definida para essa atividade, uma fila de 
indexação contém os documentos disponíveis para indexação.  

Se seu documento for indexado em uma etapa separada, é necessário digitalizar as 
imagens como habitual, editar o documento se necessário e então selecionar o botão 
Enviar para enviá-lo para continuar com o processamento e a indexação.  

Na tela inicial, é possível ver quantos documentos estão prontos para indexação ao escolher 
a opção Indexação na barra de menu. 

 

Todas atividades com documentos à espera de indexação são mostradas nessa tela, com 
o número de documentos em espera mostrado no bloco da atividade. Escolha o bloco de 
atividade desejado para ver a lista de documentos. 

Ao selecionar um bloco de atividade na fila de indexação, a próxima tela lista todos os 
documentos para a atividade selecionada começando pelos mais antigos.  
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Pesquisa avançada - mostra uma caixa de inserção de texto para campos que possam 
ser usados para pesquisa ou classificação. Use o ícone "x" para remover o texto dessa caixa 
e exibir todos os documentos disponíveis novamente.  

Clique em um documento na lista para selecioná-lo para indexação. A seleção de um 
documento abre a mesma tela de cadastro de índice/edição de documento mostrada na 
tela Captura. Edite os dados de índice como descrito acima. Envie o documento quando 
as informações estiverem completas.  

As opções de digitalização, edição de imagens e escolha de um tipo de documento 
podem não estar disponíveis para uma atividade dependendo de como ela foi 
configurada.  

É possível remover um documento da fila de indexação usando o ícone de exclusão em sua 
linha na lista.  

ATENÇÃO: o documento será removido do Info Input Express se você apagá-lo.  

A barra de status no final da lista permite que você atualize a exibição, ajustando quantos 
itens são exibidos em uma página e navegar por uma longa lista.  
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Acessar a produção do catálogo 

O catálogo do Info Input Express contém um registro para cada documento que foi adicionado 
ao sistema IIX. O catálogo é uma maneira bastante conveniente de pesquisar e acessar seus 
documentos de produção. Às vezes você só precisa ver os dados de índice de um documento. 
O catálogo também pode ser usado para isso. 

 

Clique em Catálogo na barra de menu para pesquisar pelo arquivo de documentos. Na tela 
Catálogo, é possível: 

 Selecionar uma atividade — escolha uma atividade específica, ou todas, para lista 
os documentos. 

 Use a Pesquisa avançada para exibir caixas de texto sobre as colunas de campos 
de índice. As caixas de texto podem ser usadas para pesquisar por um valor de 
índice específico.  

Links na coluna esquerda oferecem acesso aos arquivos de documentos.  

 Se um documento ainda não tiver sido produzido, um link é fornecido para cada 
imagem nele.  

 Um documento que foi produzido para mais de um local terá um link para cada local.  

 Cada link indica um tipo de arquivo de produção: um link TIF vai iniciar seu visualizador 
de arquivos TIF com o arquivo de produção, um link de PDF vai abrir o Acrobat com 
o arquivo de produção e assim por diante.  
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A barra de status no final da lista oferecer as seguintes opções: 

 

 Role para a direita para ver os valores de item de índice de todos os documentos. 

 Excluir o(s) documento(s) selecionado(s). Clique nas caixas de seleção para selecionar 
os documentos. Use a caixa de seleção no topo da coluna para selecionar todos os 
documentos exibidos. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida. 

ATENÇÃO: o documento será removido do Info Input Express se você apagá-lo.  

 Atualizar a exibição. 

 Ajustar quantos itens são exibidos em uma página 

 Navegar pelo catálogo 

  

  

Página de status 

A página de status está disponível clicando em Status na barra de título. Na página de status, 
é possível ver onde qualquer documento no IIX está em seu processamento: pronto para 
processamento, aguardando indexação, completo (isso é, produção) ou em status de erro.  

 

Consulte também: 

Solução de problemas 
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Solução de problemas 

Um símbolo de alerta na barra de título indica que a página de Status possui um documento 
com erro.  

 

Se a página de status exibir um documento com o status Erro, você pode seguir algumas 
etapas para se recuperar dessa situação. Nem todos os problemas que causam erros serão 
corrigíveis por você, mas alguns podem ser. Por exemplo:  

 A produção da atividade é configurada para um local (como uma pasta em um servidor 
de arquivos) que não tem permissões corretas para o Info Input Express gravar 
arquivos nele. Se você corrigir as permissões no servidor de arquivos e, em seguida, 
enviar o documento novamente, a saída deve ter êxito.  

 A produção da atividade é configurada para um local que não deixa o Info Input Express 
gravar arquivos nele — por exemplo, devido um erro de digitação na configuração de 
atividade atribuída ao destino na unidade X em vez da unidade C. Você deve editar 
a configuração da atividade para especificar o destino correto, após envie o documento 
novamente.  

Se um documento tem um erro na página Status, você vai ver a palavra "Erro!" na coluna 

Status e um ícone Editar  no final dessa linha.  

 

Para um erro de configuração de atividade 

Volte para Configuração de atividade para corrigir erros eventuais na configuração 
(por exemplo, para alterar a saída para a unidade C). Salve a atividade alterada.  

Você pode então voltar para a tela Status. Clique no ícone Edit (Editar) para o documento 
que foi afetado pela configuração de atividade ruim. O ícone Edit (Editar) irá levá-lo para 
a tela Captura, onde você pode fazer edições no documento ou índice, se necessário e, 
em seguida, enviar.  
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Para um erro de documento 

Se a configuração de atividade estiver correta e apenas os dados de documento precisarem 
ser alterados, é possível clicar no ícone Editar, corrigir esse documento e enviá-lo 
novamente.  

1. Clique no ícone editar para retornar à tela Captura para esse documento.  

2. Procure no documento por quaisquer situações que possam ter causado um erro de 
processamento. Por exemplo, talvez falte um valor de índice, ou um valor de índice 
coletado da imagem tenha sido lido incorretamente.  

3. Corrija quaisquer problemas detectados. 

4. Envie o documento.  

Se você identificar, posteriormente, que o documento apresenta de novo o status "Erro!", 
pode ser necessário examinar a configuração de atividade em busca de possíveis problemas 
com esse documento.  

Configuração do sistema 

Destinos 

O destino é uma conta que o Info Input Express usará com a saída de um destino de serviços 
em nuvem.  

Para criar um destino, selecione Destinos na tela barra de menu Configurar. A lista Destinos 
será exibida. A lista Destinos exibe todos os destinos atualmente configurados. Se não 
houver nenhum destino configurado, a lista estará vazia. 

 

Excluir — permite que você exclua um destino. 

Ícone Pesquisar — exibe uma linha de caixas de cadastro de texto em branco, permitindo 
que você filtre o que é exibido. Por exemplo, se quiser pesquisar um destino específico 
(por exemplo, OneDrivePath), digite esse nome no campo Nome. 
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Como adicionar destinos 

Para adicionar um destino, clique em +Add destination (+Adicionar destino) na parte 
inferior da tela. A caixa de diálogo Selecionar provedor de destino será exibida. 

 

Selecione o provedor de destino desejado. Será exibido o site associado ao provedor 
selecionado. Faça login com o nome da conta (endereço de e-mail) e senha que você deseja 
usar para envio para esse provedor. Se solicitado, autorize o acesso. No Info Input Express, 
crie um nome e uma descrição para esse destino. Qualquer destino criado e nome aqui estarão 
disponíveis em Configuração de atividade como um local de produção.  

OBSERVAÇÃO: a saída bem-sucedida para o Salesforce exige que a atividade tenha 
um item de índice chamado Conta, que contém um nome de conta válido para seu 
destino de Salesforce. Sem este item de índice chamado Conta com os dados corretos, 
a saída falhará. Se a saída for para apenas uma conta do Salesforce, configurar um 
valor padrão para Conta poderá ser uma boa opção. Consulte Configuração de índice.  

  

Barra de status 

 

Além de permitir que você adicione um destino, a barra de status na parte inferior da tela 
fornece outras opções.  

 O ícone Refresh (Atualizar) atualizará a tela de destinos com as informações mais 
recentes. 

 Use a lista suspensa e as setas de navegação Página para ir a uma página específica 
e exibir mais destinos nesta página. 
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Configuração de atividade 

Como configurar uma atividade 

Seus processos empresariais  

Antes de configurar uma nova atividade do Info Input Express para atender suas necessidades, 
é necessário levar em conta seus processos empresariais (atividades empresariais).  

 Identificar o fluxo de trabalho que será necessária para cada tipo de documento a ser 
processado pelo Info Input Express. Será que qualquer um dos documentos têm código 
de barras? Você vai precisar de um passo separado para a entrada de dados de índice?  

 Escolha um tipo de documento para começar – essa será sua atividade.  

 Identifique as informações importantes para salvar para o documento.  

 Identifique onde armazenar os documentos de produção criados pelo IIX. 

 Agora você pode começar a configurar o Info Input Express para esta atividade.  

Uma atividade deve ser configurada nesta ordem: 

OBSERVAÇÃO: As opções de tela que aparecem em cinza não estão licenciadas ou não são 
aplicáveis 

1. Destinos: se quiser enviar a saída a um destino de nuvem, configure primeiro 
o destino. Se quiser apenas enviar a saída à um Sistema de arquivos, isso pode ser 
configurado na tela Atividades,  

 Destinos 

2. Itens de índice e Tipos de documentos: para armazenar informações importantes 
sobre cada documento, configure os itens de índice e os tipos de documentos da 
atividade.  

 Itens de índice 

 Tipos de documentos 

 Consulte também: Exemplo de relatório de acidente 

3. Atividades: Defina outras configurações para sua atividade. Essas configurações 
incluem o nome da atividade, opções de entrada, processamento de imagens, leitura 
de código de barras, indexação, formato de arquivo de saída e nome e local do arquivo 
de saída.  

 Nome da atividade 

 General (Geral) 

 Input (Entrada) 

 Processamento de imagens 
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 Código de barras 

 Indexação 

 Formato de arquivo de produção 

 Nome de arquivo de produção e local 

4. Use a atividade para certificar-se de que ela gere os resultados corretos. Ajuste as 
configurações conforme necessário.  

 Acessar a produção usando o catálogo 

A opção Configurar da barra de título fornece acesso a todas as funções acima. Quando 
a opção Configurar é selecionada, a tela Configurar atividades será exibida e as outras 
opções do menu Configurar estarão disponíveis. Consulte os links acima para obter 
informações sobre os procedimentos de configuração de atividade. 

 

  

Exemplo de relatório de acidente 

Como exemplo de uma atividade que você pode criar no Info Input Express: vamos supor 
que sua empresa precisar armazenar relatórios de acidentes. Você tem dois tipos de relatórios 
de acidentes que deseja manter separados: relatórios de acidentes com equipamentos 
e relatórios de acidentes químicos. As informações importantes a serem armazenadas para 
cada tipo de relatório são as seguintes: 

Relatório de acidentes com equipamentos 

 Nome do equipamento 

 Local 

Relatório de acidentes químicos 

 Nome do produto químico 

 Local 

Esse exemplo será referido para outro lugar. 
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Itens de índice 

O Itens de índice permite que você adicione dados para acompanhar arquivos de produção. 
Os dados podem ser usados no catálogo do Info Input Express para classificar e filtrar 
a produção, facilitando sua obtenção. Ela também pode ser útil em seus sistemas internos 
para outros propósitos do processo de negócios. 

Itens de índice bem escolhidos podem possibilitar um trabalho mais eficiente: informações 
necessárias podem estar na exibição de catálogo. Encontrá-las lá é mais rápido do que abrir 
documentos de produção e procurar. 

Você também pode configurar itens de indexação que determinam onde os arquivos de 
documentos de saída são armazenados, com base em valores de índice. Para o nosso 
exemplo de relatórios de acidente, você pode enviar os relatórios de saída para: \Relatórios 
de Acidentes\<Local>, onde Local é um valor de índice que você deve preencher. 

Para adicionar itens de índice a uma atividade, selecione Itens de índice na barra de 
menus da tela Configurar. A tela Index items (Itens de índice) será exibida. Esta tela lista 
todos os índices que estão atualmente configurados no sistema. 

 

Itens de índice 

 Nome — nome do item de índice. 

 Descrição — um comentário que descreve o índice. 

 Tipo — que tipos de valores serão armazenados nesse item de índice. 

 Valor padrão — valor padrão do índice. 

 Excluir — quando selecionado, uma caixa de confirmação será exibida.  

Quando você clica no ícone Pesquisar, uma fila de caixas de entrada de texto permite que 
você filtre o que é exibido. Por exemplo, se quiser pesquisar por um item de índice específico, 
digite seu nome no campo Nome. 
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Como adicionar itens de índice 

Para adicionar um item de índice:  

Clique em Add index item (Adicionar item de índice). A caixa de diálogo Adicionar item 
de índice será exibida. 

 

1. Digite o nome do índice no campo Name (Nome). 
2. Se desejar, digite quaisquer observações ou comentários no campo Description 

(Descrição). 
3. Selecione o tipo de dados que serão salvos nesse item de índice:  

 Texto 

 Número inteiro 

 Número decimal 

 Data/hora 

 Caixa de seleção 

 Lista suspensa 

Somente os itens do índice do tipo texto podem ser usados para classificar a exibição 
de catálogo.  

4. Digite um valor padrão, se apropriado. Por exemplo, se você tiver um item de índice 
chamado País, você poderá achar que, na maioria das vezes, seu próprio país será 
preenchido nesse campo. Nesse caso, especifique o nome de seu país como o padrão. 
Se o país variar com frequência ou se você sempre quiser escolher explicitamente 
um país, deixe o campo padrão em branco.  

Clique em Salvar ou em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem salvar as alterações. 
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Barra de status 

 

A barra de status fornece outras opções.  

 O ícone Atualizar vai atualizar a tela com as informações mais recentes. 

 Use as caixas de navegação para ir a uma página específica ou exibir mais itens 
nessa página. 

Como editar itens de índice 

Se você desejar editar um item de índice: 

Clique no item de índice que você deseja editar. A caixa de diálogo Editar item de índice 
será exibida. 

  

 

Faça as alterações desejadas. 

Clique em Salvar ou em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem salvar as alterações. 

Como excluir itens de índice 

Os Itens de índice podem ser excluídos na tela principal de Itens de índice.  

Selecione o item para excluir e clique no ícone Excluir  na extremidade direita da linha. 
Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida. 
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Tipos de documentos 

Um tipo de documento é um conjunto de campos que normalmente representa um tipo 
de arquivo que você vai criar com o IIX. Por exemplo: relatórios de acidentes, recibos, 
notas fiscais, ordens de compra.  

Para criar ou editar um tipo de documento que pode ser adicionado a uma atividade, 
selecione Tipos de documentos na barra de menu Configurar. A tela Document types 
(Tipos de documentos) será exibida. Esta tela lista todos os tipos de documentos que 
estão atualmente configurados no IIX e as seguintes informações sobre cada um: 

 

 Nome — nome do tipo de documento. 

 Descrição — um comentário que descreve o tipo de documento. 

 Itens de índice — os itens de índice associados a este tipo de documento. 

 Definições de atividade — as atividades nas quais é usado este tipo de documento.  

 Ícone Excluir — permite excluir um tipo de documento. Uma caixa de confirmação 
será exibida. 

Quando você clica no ícone Pesquisar, uma fila de caixas de entrada de texto permite que 
você filtre o que é exibido. Por exemplo, se quiser pesquisar por um tipo de documento 
específico, digite seu nome no campo Nome. 

Barra de status 

 

Na parte inferior da lista, a barra de status fornece outras opções.  

 O ícone Atualizar vai atualizar a tela com as informações mais recentes. 

 Use as caixas de navegação para ir a uma página específica ou exibir mais itens 
nessa página. 
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Como adicionar tipos de documentos 

Para adicionar um tipo de documento, clique em Adicionar tipo de documento.  

 

A caixa de diálogo Novo tipo de documento será exibida.  

 

1. Digite o nome do novo tipo de documento no campo Nome. 
2. Se desejar, digite quaisquer observações ou comentários no campo Description 

(Descrição). 
3. Clique na caixa Itens de índice para exibir uma lista suspensa de itens de índice 

disponíveis para adicionar a este tipo de documento. 
4. Selecione um ou dois itens de índice para o tipo de documento. 
5. Os itens de índice podem ser marcados como “necessários" para este tipo de 

documento. Clique na estrela para alternar entre vermelho e cinza. Uma estrela 
vermelha significa que o item é necessário - esse item de índice deve ter um valor 
antes que o documento possa ser enviado. 

6. Se certos itens de índice precisem estar presentes apenas se outro item de índice 
atender a uma condição especificada, amplie a seção Itens de índice condicionais 

da caixa de diálogo e clique em . Itens de índice condicionais são 
relevantes apenas para índices que são do tipo lista suspensa. 
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7. Para o campo Índice condicional, selecione o campo e selecione um índice. 
Dependendo do tipo de índice, as condições que você pode especificar serão alteradas 
e os índices disponíveis para Incluir índice vão mudar. Especifique valores conforme 
necessário para Contém valor e Valor inicial. Se a opção Incluir índice precisar ter 
um valor quando uma condição for atendida, marque a caixa de seleção Obrigatório.  

8. Clique no sinal de negativo  para excluir a condição.  
9. É possível adicionar qualquer número de condições. Para o exemplo acima, condições 

adicionais podem ser configuradas para Região Ocidental, etc.  

Clique em Adicionar para salvar suas alterações ou em Cancelar para sair sem fazer 
alterações.  

Como editar tipos de documentos 

Se você desejar editar um tipo de documento: 

 Clique no tipo de documento que você deseja editar. A caixa de diálogo Editar tipo 
de documento será exibida. 

 

 Faça quaisquer alterações desejadas, como aciona, ao adicionar um novo tipo de 
documento. Amplie os Itens de índice condicionais se necessário.  

 Clique em Salvar ou em Cancelar para sair sem fazer alterações. 

Como excluir tipos de documentos 

Os tipos de documentos podem ser excluídos na tela principal de Tipos de documentos. 

Selecione o tipo de documento que deseja excluir e clique no ícone Excluir  na 
extremidade direita dessa linha. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida.  
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Tela Configuração de atividade 

Configuração de atividade: General (Geral) 

 

Nome de atividade e detalhes de bloco 

Clique em Novo na tela Configuração de atividade para começar a criar uma atividade. 
Digite um novo nome de atividade. O nome da atividade vai aparecer como um bloco na 
tela inicial do Info Input Express.  

 

Ao criar ou editar a configuração de uma atividade, é possível selecionar o ícone que será 
exibido no bloco de atividade e a cor que destaca o ícone e o bloco. Faça suas seleções nas 
escolhas suspensas por ícone e cor.  

Se você inserir uma descrição, ela será exibida na tela inicial ao colocar o cursor sobre 
o bloco de atividade.  

Atividades predefinidas são incluídas no Info Input Express. Antes de criar suas próprias 
atividades, você pode querer revisar as configurações dessas atividades. As atividades 
pré-definidas podem atender às suas necessidades.  

Todas as atividades definidas são exibidas na lista suspensa. 
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A opção Novo cria uma atividade com as configurações padrão. 

Use a opção Salvar para manter quaisquer alterações feitas às configurações para a atividade 
exibida. 

Use a opção Salvar como para criar uma nova atividade com base em configurações de uma 
atividade existente.  

A opção Excluir remove a atividade selecionada. Uma caixa de diálogo de confirmação será 
exibida.  

Configuração avançada e básica de atividade 

 

A configuração de atividade básica é selecionada por padrão. Ela possibilita a definição 
e a configuração de: 

 Entrada permitida 

 Formato do arquivo para produção 

 Informações de destino (local e nomenclatura de arquivo) de arquivos de produção 

 

A configuração avançada possibilita todas as configurações básicas, além de:  

 Opções de processamento de imagens 

 Diversos usos de código de barras em como seus documentos são processados 

 Uma etapa separada de indexação, se a indexação precise ser realizada como uma 
parte especializada do seu processo 

Todos os recursos selecionados que são definidos na configuração de uma atividade 
(entrada, processamento de imagens, processamento de código de barras, formato de 
arquivo e afins) são realizados na ordem mostrada na página Configuração de atividade.  

No final da página Configuração de atividade 

As opções Salvar e Excluir também podem ser usadas no final da página Configuração de 
atividade: 
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Configuração de atividade: Input (Entrada) 

Tipos de documentos 

 

Os tipos de documentos são uma coletânea de itens de índice que normalmente 
representam um tipo de documento (por exemplo, recibo, fatura, ordem de compra, etc.). 
Os Itens de índice contidos em um tipo de documento são definidos usando a função de 
Tipo de documento.  

Selecione um ou mais tipos de documentos que serão processados por esta atividade. Se 
não for necessário salvar nenhum valor de índice com os documentos, você não precisará 
selecionar nenhum tipo de documento. Em nosso exemplo, temos um tipo de documento: 
Relatório de acidentes com equipamentos e outro tipo de documento: Relatório de acidentes 
químicos. Ao criar uma atividade, Relatório de Acidentes, você selecionaria os dois da lista. 

(IMPORTANTE: Se você adicionar ou alterar os tipos de documento para essa atividade, 
salve a atividade antes de continuar com a edição da configuração. Do contrário, itens 
de índice disponíveis para arquivo de produção e nomenclatura de pasta podem não estar 
corretos.  

 

Permitir edição — marque esta opção se desejar editar e revisar as imagens antes de 
enviar o documento (por exemplo, excluir, reordenar, girar imagens). 

Permitir indexação — marque esta opção se desejar inserir informações de indexação 
para o documento. Se esta opção não estiver marcada, os campos de entrada de dados de 
indexação não serão exibidos na tela Captura. 

Para configurar uma atividade para que nenhuma ação seja necessária após 
a digitalização (em outras palavras, envio, processamento e produção serem 
realizados automaticamente), deixe ambas as opções Permitir edição e Permitir 
indexação desmarcadas.  
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Mostrar seletor de tipo de documento — determina se o tipo de documento pode ser 
selecionado na tela Captura. Para nosso exemplo, relatórios de acidentes de equipamentos 
e acidentes químicos estariam na lista suspensa se essa opção estivesse marcada. Os itens 
de índice exibidos na tela Captura mudarão dependendo do tipo de documento selecionado.  

 

Opções de interface de usuário para digitalização  

Configurações do scanner 

As configurações de scanner determinam o que deve ser digitalizado, como as imagens 
serão e o tamanho de arquivo de imagem.  

 

Para scanners KODAK e Alaris, há três opções 

Uma lista de drivers de scanner instalados em seu computador será exibida. Escolha as 
configurações a serem usadas para cada modelo de scanner que você pode usar.  

 Usar perfil personalizado: se o perfil correto já estiver selecionado, escolha esse 
botão de seleção. Se nenhum perfil for selecionado, escolher o botão de seleção vai 
abrir a caixa de diálogo TWAIN do scanner. Se quiser um perfil diferente, selecione 
o botão Usar perfil personalizado para abrir a caixa de diálogo TWAIN. Se você 
tem um modelo de scanner diferente daquele(s) configurado(s), a opção Usar 
configurações gerais será aplicada.  

 Usar as configurações gerais abaixo:  

 dpi (resolução): permite que você selecione a quantidade de pontos por 
polegada (dpi), o que é determinante para a qualidade de imagem. Uma 
configuração de resolução superior aumentará o tempo de digitalização  
e o tamanho da imagem e poderá reduzir o desempenho do sistema. 
Normalmente, 300 dpi são suficientes para o reconhecimento de caracteres 
ópticos e 200 podem ser adequados.  

OBSERVAÇÃO: em geral, para cor, são recomendadas configurações de 
menos de 300 dpi para economizar tempo de digitalização e espaço em disco. 
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 Cor de imagem:  

 Color (24-bit) (Cor (24 bits)) — produz uma versão colorida de seu 
documento. Imagens coloridas produzem tamanhos de arquivo maiores. 

 Grayscale (8-bit) (Escala de cinza (8 bits)) — produz uma versão de seu 
documento em tons de cinza. 

 Preto e branco (1 bit) — produz uma versão em preto e branco de seu 
documento. Imagens em preto e branco produzirão o menor tamanho de 
arquivo. 

 Lados para digitalizar: ambos, apenas frente ou apenas verso.  

 Mostrar caixa de diálogo TWAIN antes da digitalização: abre a interface de 
usuário TWAIN antes da digitalização ser iniciada. Quando a interface do usuário de 
TWAIN é exibida, você pode configurar o atalho de configurações desejadas para 
o scanner conectado. Essa opção proporciona mais flexibilidade, mas consome mais 
tempo, uma vez que a caixa de diálogo TWAIN é exibida toda vez que essa atividade 
é usada. Na caixa de diálogo TWAIN: 

Escolha um atalho de configurações do scanner para usar como perfil para esta 
atividade ou crie/modifique um clicando em Configurações. Para obter detalhes 
sobre como configurar o scanner, consulte a documentação do scanner. 
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Configuração de atividade: Formato de arquivo de produção 

Opções de formato de arquivo 

As configurações de formato de arquivo são aplicadas ao documento de produção. 

 

Ativar/Desativar — selecione Ativar se você quiser configurar as opções de formato de 
arquivo para esta atividade. 

File format (Formato de arquivo) — selecione um formato de arquivo com base em como 
você quer que seus documentos de saída sejam formatados.  

 PDF format (Formato PDF): produz um arquivo .pdf.  

 PDF/A — salva informações adicionais de formatação do documento (como fontes). 

 Image quality (Qualidade de imagem): selecione uma das seguintes opções: 
Rascunho, Boa, Muito Boa, Ótima, Superior ou Manter original.  

 Formato de arquivo: Formato rich text ou Texto: realiza o OCR (reconhecimento 
óptico de caracteres) na imagem e salva o documento como formato rich text ou text.  

 

 Primary language (Idioma principal) - a seleção do idioma principal 
apropriado garante que o Info Input Express faça o OCR de caracteres especiais 
específicos do idioma (por exemplo, ç ou ü) adequadamente. Use a lista 
suspensa para exibir os idiomas suportados. 

 Secondary language (Idioma secundário) — um ou mais idiomas 
secundários podem ser selecionados quando um documento possivelmente 
contém caracteres de mais de um idioma. 

Sua seleção no campo Idioma principal limitará as seleções de idioma no 
campo Idioma secundário. 
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 Configuração de OCR — os resultados de OCR dependem da qualidade de 
digitalização de suas imagens. Se suas imagens forem digitalizadas a partir 
de documentos claros, o mecanismo de OCR fornecerá resultados mais exatos 
que documentos originais de menor qualidade. Faster (Mais rápido) aumenta 
a velocidade de processamento de OCR, mas os resultados podem ser menos 
exatos. Já More accurate (Mais preciso) apresenta uma velocidade de 
processamento menor com resultados mais precisos. 

Para obter os melhores resultados, use a resolução de 300 dpi e a fonte 
sans serif de 12 pontos (ou maior se usar resoluções inferiores a 300 dpi). 
Não use documentos inclinados. O OCR exige que os documentos estejam 
na posição vertical; por isso, certifique-se de que as configurações do seu 
scanner Alaris, como especificado em Configuração de atividade - Entrada, 
tenham a opção Orientação automática ativada.  

 Formatted (Formatado) — produz texto formatado ou RTF formatado. 
Selecionar um formato de arquivo Formato rich text, Excel, Texto ou 
CSV resultará em um documento contendo apenas os dados lidos pelo 
OCR. Todas as imagens sem OCR (porque a imagem contém dados que 
não podem ser digitalizados) não serão incluídas no documento resultante.  

 Formato de arquivo: PDF pesquisável: cria um documento PDF que permite 
busca no texto. 

 

 Primary language (Idioma principal) - a seleção do idioma principal apropriado 
garante que o Info Input Express faça o OCR de caracteres especiais específicos 
do idioma (por exemplo, ç ou ü) adequadamente. Use a lista suspensa para 
exibir os idiomas suportados. 

 Secondary language (Idioma secundário) — um ou mais idiomas secundários 
podem ser selecionados quando um documento possivelmente contém 
caracteres de mais de um idioma. 

Sua seleção no campo Idioma principal limitará as seleções de idioma no campo 
Idioma secundário. 
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 Configuração de OCR - os resultados de OCR dependem da qualidade de 
digitalização de suas imagens. Se suas imagens forem digitalizadas a partir 
de documentos claros, o mecanismo de OCR fornecerá resultados mais exatos 
que documentos originais de menor qualidade. Faster (Mais rápido) aumenta 
a velocidade de processamento de OCR, mas os resultados podem ser menos 
exatos. Já More accurate (Mais preciso) apresenta uma velocidade de 
processamento menor com resultados mais precisos. 

Para obter os melhores resultados, use a resolução de 300 dpi e a fonte sans 
serif de 12 pontos (ou maior se usar resoluções inferiores a 300 dpi). Não use 
documentos inclinados. O OCR exige que os documentos estejam na posição 
vertical; por isso, certifique-se de que as configurações do seu scanner Alaris, 
como especificado em Configuração de atividade - Entrada, tenham a opção 
Orientação automática ativada. 

 Formato PDF — selecione PDF/A para salvar informações adicionais de 
formatação no documento (como fontes). 

 Formato de arquivo: TIFF: cria um arquivo que contém todas as imagens.  

 

 B&W compression (Compressão preto e branco) — se você selecionar 
Group4, serão comprimidas as imagens TIFF em preto e branco e será 
reduzido o tamanho do arquivo. 

 Compressão em escala de cinza/cor — se você selecionar JPEG, serão 
comprimidas as imagens em escala de cinza ou cor e será reduzido o tamanho 
do arquivo.  

 Color quality (Qualidade da cor) -— selecione uma das seguintes opções: 
Rascunho, Boa, Muito Boa, Ótima, Superior ou Manter original. 

 Formato de arquivo: Word: cria um documento do Microsoft Word. Configurações 
de OCR estão disponíveis.  

 Formato de arquivo: Excel: cria uma planilha do Excel. Configurações de OCR 
estão disponíveis.  

 Formato de arquivo: CSV: cria um arquivo separado por vírgulas. Configurações 
de OCR estão disponíveis.  

 Formato de arquivo: Jpeg, Png e Bmp produzem uma saída de arquivo de 
imagem no formato especificado.  
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Configuração de atividade: Nome de arquivo de produção e local 

Opções de destino 

A tela Destino permite criar perfis de saída e especificar locais para seus documentos de saída. 
Perfis de saída são um conjunto de configurações que descrevem seu destino de saída. Até 
5 perfis de saída podem ser definidos para cada atividade. Estas configurações são aplicadas 
aos documentos de saída.  

 

Perfis de destino — define o nome e as configurações do perfil. Clique no ícone Adicionar 
para criar um perfil e, depois, clique no nome de perfil para os campos a fim de personalizar 
seu destino de saída.  

 Nome do perfil - insira o nome desejado para o perfil. 

 Tipo de saída — é possível copiar documentos para seus destinos na nuvem, uma 
biblioteca do SharePoint, um local de sistema de arquivos, saída de linha de 
comando ou WebDAV; ou ainda enviar o documento de saída por e-mail.  

As outras opções desta tela mudarão em função do tipo de saída selecionado.  

 Incluir dados de indexação na produção - marque esta opção se quiser que um 
arquivo com valores de índice vá para o mesmo destino de saída com o documento. 

 Pasta de destino — para criar o nome da pasta de destino, clique duas vezes ou 
arraste os itens desejados para esta atividade das caixas Data/hora ou Itens de 
índice para a caixa Pasta de destino.  

 É possível inserir outras informações na caixa Pasta de destino. Por exemplo, 
se quiser que um sublinhado seja posicionado entre os valores Day (Dia) 
e Time (Hora), posicione o cursor entre os campos Day e Time e digite um 
caractere de sublinhado. 
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 Se você adicionar uma entrada à caixa que não desejar, posicione o cursor 
depois da entrada e pressione a tecla Backspace no teclado. 

Apenas os itens de índice comuns a todos os tipos de documentos desta 
atividade estarão disponíveis para a denominação da pasta ou do arquivo.  

Você deve salvar a definição da atividade para ver os itens de índice 
disponíveis. 

 Fórmula de nome de arquivo — selecione e arraste qualquer um dos nomes das 
caixas Data/hora ou Itens de índice que você deseja que sejam incluídos no nome 
do arquivo. 

 É possível inserir outras informações na caixa Fórmula de nome de arquivo, 
como para a caixa Pasta de destino. 

 Se você adicionar uma entrada à caixa que não desejar, posicione o cursor 
depois da entrada e pressione a tecla Backspace no teclado. 

 Números de sequência de nome de arquivo — se um nome de arquivo em 
duplicidade for detectado durante a produção, um número de sequência será anexado 
ao nome do arquivo de acordo com o número de sequência inicial configurado aqui.  

Saída de destino na nuvem 

Se você selecionar Destinos como seu Tipo de saída, será exibido um campo Nome de 
destino. O Nome de destino possui uma caixa suspensa que lista quaisquer locais de 
saída configurados usando o item de menu Destinos - como uma conta do Google Drive ou 
DropBox. Consulte Destinos.  

Se você selecionar a saída para Salesforce, não use pastas aninhadas para organizar 
sua saída. Todas as pastas serão criadas no nível superior da conta.  

Saída de biblioteca do SharePoint 

Escolha Biblioteca do SharePoint para usar uma saída em um local SharePoint em 
premissas: 
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 URL do site — dependendo do servidor web com o qual você está se comunicando, 
selecione http:// ou https:// e, depois, digite o endereço do servidor web e a URL 
do site do SharePoint onde os documentos vão ser copiados. 

 Certifique-se de que a URL do site esteja corretamente especificada, já que 
não é realizada validação da URL do site. 

 O Output Service (Serviço de saída) deve ser configurado com as permissões 
de acesso apropriadas para a URL do site do SharePoint especificado. 

 Nome da biblioteca — digite o nome da biblioteca onde você desejar ter os 
documentos armazenados. 

 O Nome da biblioteca diferencia maiúsculas de minúsculas.  
 Os valores de índice serão copiados na biblioteca do SharePoint de saída se 

forem encontradas colunas correspondentes. Para as colunas correspondentes, 
os requisitos de dados da coluna da biblioteca de saída (por exemplo, 
comprimento mínimo, valores máximos, etc.) devem ser atendidos pelos 
valores de índice do documento que está sendo produzido. 

 Se a biblioteca do SharePoint de saída possuir colunas obrigatórias, então 
os nomes do item de índice de atividade do IIX precisam corresponder aos 
nomes de coluna do SharePoint e conter o tipo correto de dados. Do contrário, 
ocorrerá um erro ao copiar para a biblioteca de saída.  

 Pasta de destino — para criar o nome da pasta de destino, clique duas vezes ou 
arraste os itens desejados para esta atividade das caixas Data/hora ou Itens de 
índice para a caixa Pasta de destino.  

 Para um destino on-line do SharePoint, a pasta Destino pode designar um 
subsite/subpasta.  

 O nome "Forms" (Formulários) não pode ser usado; ele é reservado para 
o nome da pasta. 

Saída de sistema de arquivos 

Escolha Sistema de arquivo para salvar para seu computador ou um local em um 
compartilhamento de arquivo: 
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 Pasta de destino — para criar o nome da pasta, arraste os itens desejados das 
caixas Data/hora ou Itens de índice para a caixa Pasta de destino.  

 Uma pasta de destino pode ser especificada pelo caminho UNC ou uma 
unidade mapeada.  

 Certifique-se de que o caminho de UNC esteja corretamente especificado, 
já que não é realizada validação do caminho de UNC. 

Saída da Linha de Comandos 

Escolha Linha de comando para iniciar um aplicativo e abrir a saída nele. Por exemplo, 
você pode querer salvar arquivos PDF para iniciar automaticamente o Acrobat Reader com 
o arquivo aberto para visualização.  

 

Dois perfis de destino precisam ser configurados para uma atividade que usará a Saída de 
linha de comando: 

 Saída para sistema de arquivo 

 Saída para saída de linha de comando 

Na configuração de saída de linha de comando: 

 Nome do programa — o caminho para o aplicativo que deve ser iniciado, 
como, por exemplo Reader 10.0\Reader\AcroRD32.exe 

 Fórmula de parâmetros — o valor de parâmetros Sistema de arquivos 
será o caminho completo para o documento de saída.  
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Saída de e-mail 

É possível configurar uma atividade para que ela use seu cliente de e-mail para enviar um 
documento de saída (e, opcionalmente, seus dados de índice) a um destinatário.  

 

Ao escolher Enviar como anexo de e-mail em Tipo de saída, os campos restantes na guia 
Destino se tornam relevantes para o e-mail: 

 E-mail para: insira um endereço de e-mail se toda a saída dessa atividade precisar 
ser enviada para o mesmo endereço. Se você deixar o campo em branco, então será 
solicitado a inserir um destinatário para cada documento que é produzido usando 
essa atividade. Quaisquer outras edições desejadas podem ser feitas no e-mail antes 
de ser enviado.  

 Assunto: pode conter texto com qualquer um dos itens de data/hora, itens 
fornecidos pelo sistema e itens de índice na tela.  

 Mensagem: pode conter texto com qualquer um dos itens de data/hora, itens 
fornecidos pelo sistema e itens de índice na tela.  
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Saída WebDAV 

Escolha WebDAV para saída para um servidor ou servidor da Web: 

 

 URL WebDAV — o nome do servidor (ou endereço IP) e Número de porta onde o serviço 
da Web está sendo executado. 

 Caminho de pasta — a pasta no servidor da Web para a qual os documentos serão enviados. 

 Nome de domínio — onde o servidor se encontra - essas informações são obrigatórias. 

 Nome de usuário e Senha — credenciais para acessar o serviço da Web. 
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Configuração de atividade: Processamento de imagens 

Opções de processamento de imagens 

Melhorias na imagem 

 

Estas configurações são aplicadas depois que você enviar o documento para 
processamento. As alterações não estarão visíveis até o documento de saída ser aberto.  

Observação: Se você precisar ver alterações de processamento de imagem na tela de 
captura de imagem, configure as opções de processamento de imagem na interface 
de usuário TWAIN como perfis específicos de scanner personalizado. Todas as opções 
na seção Processamento de imagem do Info Input Express estão disponíveis usando 
o TWAIN para todos os scanners Kodak e Alaris. A configuração através do TWAIN 
é a maneira mais segura de garantir que as imagens sejam giradas corretamente, 
que páginas em branco sejam excluída e que divisões de documento tenham sido 
aplicadas corretamente.  

Ativar/Desativar — selecione Ativar se você quiser configurar as opções de 
processamento de imagens para esta atividade. 

Rotate based on text (Girar com base no texto) — analisa o conteúdo dos documentos 
e corrige cada imagem para que esteja corretamente orientada. Essa opção precisa ser 
configurada caso a saída inclua conteúdo que será lido por OCR, como PDF pesquisável, 
texto, Word e Excel. 
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Fill in holes (Preencher furos) — preenche os furos que estão ao redor das bordas de 
seu documento. Os tipos de furos que são preenchidos incluem: redondos, retangulares 
e formatos irregulares (por exemplo, feitos com furador ou aqueles com rasgões leves 
que podem ter ocorrido quando o documento foi removido de um fichário). 

esta opção é mais eficaz em documentos digitalizados como preto e branco em uma resolução 
de 300 dpi (ou superior). 

Detectar e orientar (corte e alinhamento) — para scanners que não fornecem corte 
e alinhamento, esta opção pode ser usada para encontrar automaticamente cada página 
e endireitará a imagem de uma página que tenha sido introduzida inclinada. 

Se as imagens forem cortadas e endireitadas pelo scanner, será recomendável não marcar 
esta opção. Como os resultados podem variar, também é recomendável que você revise os 
resultados dos documentos de amostra.  

Converter imagens coloridas/cinza para P&B — marque esta opção se quiser converter 
uma imagem em cor ou escala de cinza para uma imagem em preto e branco.  

 Contrast (Contraste): permite que você crie uma imagem mais nítida ou mais 
suave. Diminuir essa configuração tornará a imagem mais suave e reduzirá o ruído 
da imagem. Aumentar essa configuração tornará a imagem mais clara e tornará as 
informações de luz mais visíveis. As opções variam de -50 a 50. O valor padrão é 0. 

Remover ruído — ocasionalmente, podem surgir pequenos pontos ou manchas no fundo 
de uma imagem digitalizada devido às variações na espessura do papel. Estas manchas 
normalmente não contêm informações da imagem. O uso desta opção em documentos 
que tenham detalhes muito pequenos (por exemplo, o ponto de um "i" em uma fonte de 
tamanho 4) pode causar a perda de informações. Não é recomendável usar o recurso 
Remove Speckles (Remover ruído) ao digitalizar documentos contendo texto com fonte 
de tamanho inferior a 7. 

esta opção apenas é aplicável a documentos digitalizados como preto e branco em uma 
resolução mínima de 200 dpi. No entanto, o recurso Remove Speckles (Remover ruído) 
é mais efetivo quando a digitalização tem resolução de 300 dpi (ou superior). 

 Lone Pixel (Único pixel): reduz o ruído aleatório convertendo um único pixel 
preto para branco quando ele está completamente cercado por pixels brancos ou 
convertendo um único pixel branco para preto quando ele está completamente 
cercado por pixels pretos. 

 Majority Rule (Regra da maioria): define cada pixel com base nos pixels ao redor. 
O pixel se tornará branco se a maioria dos pixels que o cercam forem brancos e 
vice-versa. 
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Imagens em branco 

 

 When content (%) falls below (Quando o conteúdo (%) é inferior a): 
a porcentagem do conteúdo de uma imagem que será usada para determinar se 
uma imagem está em branco. Por exemplo, se você estiver digitalizando formulários 
médicos e a única informação em todas as outras imagens for uma notificação de 
aviso de isenção de 2 linhas que você não precisa manter, selecione a porcentagem 
aproximada da imagem que inclua essa informação (isto é, 4%). Portanto, quando 
for digitalizada uma imagem com menos de 4% de informação sobre a imagem, 
a imagem será interpretada como em branco. Se Excluir imagem estiver marcado, 
as imagens em branco serão excluídas automaticamente depois que o documento 
for enviado para processamento.  

 Criar documento — Com esta opção, o processamento de imagem irá criar 
um novo documento sempre que uma página em branco é detectada ou um 
número especificado de imagens tem sido contado. Ao selecionar Criar 
documento, as opções Por conteúdo e Por contagem ficam disponíveis.  

 Por conteúdo: se for detectada uma página em branco, um documento 
será criado começando com a página em branco.  

 Por contagem. A cada: se você digitar um número neste campo, um 
novo documento começará cada vez que este número for atingido. Por 
exemplo, se você estiver digitalizando múltiplas notas fiscais em uma 
vez e todas as notas fiscais tiverem 4 imagens, selecione 4 neste campo 
e a pilha original de páginas de entrada será separada em múltiplos 
documentos de 4 imagens. 

 Delete image (Excluir imagem): exclui todas as imagens que contêm menos 
informação que o valor de porcentagem selecionado na opção When content 
(%) falls below (Quando o conteúdo (%) é inferior a). 
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Configuração de atividade: Código de barras 

Opções de código de barras 

Se os documentos incluem código de barras, você pode usar o código de barras para inserir 
valores em itens de índice, ou para causar uma separação automática de documentos — ou 
ambos. Passe o ponteiro do mouse sobre um ponto de interrogação para obter ajuda com 
as opções de configuração de códigos de barras.  

 

A leitura de código de barras é feita pelo scanner, se possível. O processamento de código 
de barras ocorre após o documento ser enviado. Se a indexação estiver ativada (consulte 
Configuração de atividade - Indexação), então você verá os resultados da leitura de código 
de barras após recuperar o documento da fila de indexação: valores de código de barras em 
campos de índice e/ou separação de documento com base no código de barras - o que quer 
que você configure na definição atividade. Se a opção Indexação não estiver ativada, os 
resultados da leitura de código de barras não serão visíveis até que o documento produzido 
seja acessado.  

Os tipos de códigos de barras disponíveis são: 

 Codabar 

 Code 128 

 Code 3 of 9 

 Code 93 

 Data Matrix 

 EAN 13 

 EAN 8 

 Interleaved 2 of 5 

 PDF417 

 QR Code 

 UCC Código128 

 UPC-A 

 UPC-E 
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Colocar um valor de código de barras em um item de índice 

Para colocar valores de código de barras em um item de índice: 

 

Selecione Ativar para executar a leitura de código de barras.  

1. Para o mapeamento do índice, escolha o(s) Tipo(s) de código de barras que terão 
os valores a serem colocados em itens de índice. Clique no campo Tipo para obter 
uma lista suspensa de possíveis tipos de código de barras. Você pode selecionar 
mais de um tipo. Somente os códigos de barras sobre a primeira imagem de cada 
documento serão lidos por valores de índice.  

2. Em seguida, mapeie os Itens de índice nesta atividade para os códigos de barras. 
Os itens de índice comuns a todos os tipos de documentos nesta atividade são 
listados, com “N/A” na coluna Código de barras. Para cada item de índice que será 
preenchido pelo código de barras, clique em “N/A” para obter uma lista suspensa de 
números de código de barras: BC1, BC2, etc. Esses números se referem à ordem do 
código de barras (primeiro, segundo, etc.) detectado na imagem. Códigos de barras 
são lidos da esquerda para a direita e do topo para a parte inferior da imagem. No 
exemplo abaixo, um valor para o item de índice "Nome da empresa" aparecerá no 
primeiro código de barras na página: BC1. Um valor para o "Tipo de acordo" estará 
no segundo código de barras na página: BC2.  
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3. A opção de configuração Avançada de código de barras permite que você tenha mais 
controle sobre quais códigos de barra serão lidos para valores de índice. Quaisquer 
opções escolhidas em Avançado, será aplicada a todos os códigos de barras lidos 
para o mapeamento de índice  

 

4. Manter código de barras com padrão permite que você defina o formato esperado 
do valor de código de barras. Apenas códigos de barras digitalizados que atendam 
ao padrão serão usados para fins de indexação. Os padrões permitidos são exibidos, 
se você clicar na caixa.  

 

Por exemplo, um padrão “A(8)” usará um valor de código de barras de até, mas não 
superior à oito caracteres alfabéticos. Use o padrão "9" para números e o padrão "X" 
para letras ou números. O padrão “?” significa qualquer caractere, incluindo símbolos 
como * ou $.  

5. Ignorar dados abaixo do comprimento permite especificar o número mínimo de 
caracteres que devem estar presentes no código de barras, antes de um código de 
barras válido for detectado. Se esse número for muito pequeno, as informações que 
não forem de código de barras podem ser interpretadas incorretamente como um 
código de barras. Os melhores resultados são obtidos com um comprimento de no 
mínimo 4.  
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6. Verifique a soma de verificação se você sabe que seus códigos de barras são 
criados com uma soma de verificação. (Uma soma de verificação ajuda a assegurar 
a integridade dos dados.)  

7. Um valor delimitador de código de barras deve ser especificado se o código de 
barras tiver mais de um valor. Por exemplo, um código de barras PDF417 pode ter 
vários valores, separados por um dos caracteres que aparecem na lista suspensa. 
Você pode digitar um caractere diferente.  

8. Compensação de linha ajuda na confiabilidade de leitura, se os códigos de barras 
estão faltando pixels.  

Separação automática de documentos no código de barras 

 

Você pode configurar a atividade para separar documentos automaticamente, quando um 
código de barras é lido. Para configurar uma separação automática com base no código 
de barras: 

1. Ativar leitura de código de barras.  

2. Clique na caixa de seleção Separar no código de barras. Em seguida, clique 
na caixa para selecionar o tipo de código de barras a ser usado para a separação: 
Qualquer código de barras que é encontrado, ou um tipo específico (selecione 
a partir da lista suspensa).  

3. A separação pode ser mais confiável se você selecionar um tipo específico. Alguns 
tipos de códigos de barras são propensos a falsos positivos quando se utiliza 
Qualquer. Se você precisa separar com base em Codabar, selecione Codabar 
explicitamente e não use Any (Qualquer).  

4. A imagem com o código de barras de separação será a primeira imagem do documento, 
a menos que você escolher Excluir imagem de separação do código de barras. 
Se você apagar a imagem com o código de barras, a imagem seguinte será a primeira 
no documento.  

Um código de barras pode ser usado tanto para o mapeamento de índice e separação 
de documentos, mesmo se você apagar a imagem de separação do código de barras.  
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Configuração de atividade: Indexação 

Opções de indexação 

 

A guia Indexing (Indexação) permite configurar um fluxo de trabalho que: 

 Permite a confirmação do processamento antes que o documento vá para a formatação 
e saída de arquivos. 

A guia Indexação na configuração de atividade permite que você escolha se deseja:  

 Permitir edição: é possível adicionar ou excluir, girar ou reorganizar imagens. 

 Mostrar seletor de tipo de documento: é possível escolher um tipo de documento 
diferente para o documento (se a atividade possuir múltiplos tipos de documentos 
associados). 

 Mostrar seletor de linguagem de OCR de um clique: é possível escolher qual 
dicionário de idioma usar para interpretar o cadastro de dados de índice com dois 
cliques. 

Para confirmar o processamento:  

Os documentos são processados na ordem das guias em Configuração de atividade: 
entrada, processamento de imagens, leitura de código de barras, indexação, 
formatação de arquivo, e saída para um destino.  

 Se você quiser verificar, por exemplo, que o processamento da imagem foi correto 
ou que os valores de código de barras foram introduzidos corretamente nos campos 
de índice, você pode ativar a indexação para a atividade.  

 Depois de criar um documento e enviá-lo, é iniciado o processamento inicial e depois 
o documento será colocado em uma fila de indexação.  

 Na fila de indexação, ele deve ser aberto, revisado e enviado de novo antes de seguir 
para a formatação e produção de arquivo.  
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