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Manual de Uso Scanner Kodak i2800 

1 Introdução 
 

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi instituído, no dia 4 de abril de 
2016, como sistema oficial de gestão de processos e documentos eletrônicos para os 
órgãos de Governo. A partir de 1º de outubro de 2016, o sistema estará disponível no 
Ipea, possibilitando a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos e 
permitindo a atuação simultânea de várias unidades. Para que isso seja possível, foram 
adquiridos scanners que serão utilizados nas digitalizações de documentos.  

 
Os equipamentos estão instalados nas salas Térreo (Protocolo), 101 (Arquivo 

Central), 516 (Divisão de Compras e Contratos – DVCOC/DIDES), 518 (Divisão de Apoio 
à Pesquisa DVPEQ/DIDES) e 603 (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – 
CGPES/DIDES). Todo usuário do SEI poderá se dirigir a elas para realizar digitalizações.  

 
Este manual tem como finalidade auxiliar os usuários em todas as etapas da 

digitalização: validação do software de diagnósticos; manuseio, colocação e retirada 
do papel nas bandejas; e, por fim, digitalização e arquivamento dos documentos. 
 

2 Começando a usar o Scanner Kodak i2800 
 

Ligue o scanner Kodak i2800 (botão liga/desliga na parte traseira). Se já estiver ligado, 
observe o passo seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veja no painel frontal se a seta está vermelha, isso quer dizer que o equipamento está 
no Modo de Economia de Energia. Para que o scanner possa funcionar, obedeça aos 
próximos passos. 
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3 Iniciando a ferramenta de validação do Scanner (SVT DIAGNOSTICS) 

 
O SVT DIAGNOSTICS é uma ferramenta que permite o acesso a todos os 

recursos do scanner, além de verificar se ele está funcionando corretamente. 
 

Clique no Menu Iniciar/Todos os Aplicativos, localize a letra K, clique em KODAK e, 
nos subitens, clique em Svt Diagnostics. 

 
 
Após clicar em Svt Diagnostics, outra janela será aberta. Clique em OK para proceder, 
automaticamente, a conexão com o scanner. A seta ficará verde.  
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Essa tela indica que o Svt Diagnostics está se conectando com o scanner.  Ao terminar, 
feche a janela. Pronto! Já pode começar a usar o equipamento para digitalizar seus 
documentos. 

 
 
4 Preparando o Scanner para digitalizar 
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 Ventile os documentos antes de colocá-los na bandeja de entrada para 
que fiquem bem separados, reduzindo o risco de atolamento do papel.  
 
É importante retirar os papeis da bandeja de saída para que o acúmulo não atrapalhe 
a saída das páginas que ainda não foram digitalizadas. 
 
Ao alimentar o scanner, lembre-se que a parte da frente do documento deve estar 
virada para trás e para baixo. 
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5 Começando a fazer as digitalizações 
 

Clicar em Iniciar  - Todos os Aplicativos. Na letra K, localize Kodak Capture Pro 
software. Clique para abrir o programa ou, se preferir, clique duas vezes no ícone da 
área de trabalho. 

 
 

 

Para iniciar a digitalização de documentos, clique no ícone Novo Lote. 

 
 

 

Deixe como está 
e clique em OK. 

Novo lote. 
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Clique na seta verde para iniciar o processo, como na imagem abaixo: 

 
 
Depois de digitalizado o documento, observe, na tela abaixo, que existe um campo no 
lado direito no qual o arquivo e/ou documento deverá ser nomeado. Depois de 
nomear o documento, aperte a tecla Enter. 

 
 
 
 
 
 

Clique na seta verde para iniciar a 
digitalização do documento. 

Digite aqui o nome que dará ao seu 
arquivo e/ou documento e aperte Enter. 
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Na tela seguinte, será possível editar o documento digitalizado. Basta clicar na imagem 
e selecionar uma das seguintes opções: GIRAR 180º, IMPRIMIR, SALVAR COMO etc. Se 
não for necessário alterar o documento, siga para o próximo passo: gerar e salvar o 
documento. 

 
 

Ao gerar o documento, surgirá uma tela em branco. Não se preocupe! Você não 
perdeu seu trabalho. Clique na bandeira para gerar e salvar o documento na pasta 
Documentos Scanner KODAK, já previamente criada.  
 
Dica: Você poderá criar subpastas dentro da pasta principal (Documentos Scanner 
Kodak). 

 
 

Barra de tarefas com as opções 
GIRAR 180º, IMPRIMIR, 

SALVAR COMO etc... 

Clique aqui para 
GERAR o documento 
digitalizado. 

Gerando e salvando o 
documento. 

 

Apresentação 
do trabalho 
digitalizado 

Essa borda vermelha indica 
que você pode trabalhar na 

imagem. 



Manual de Acesso Remoto 
Versão 1.0 – 09/12/2015  
 
 

 
Página 11 de 12 

 

 
 
Pronto! Seu trabalho está salvo na pasta principal Documentos Scanner KODAK, no 
formato PDF pesquisável. 
 

 
 
 
 

Documento salvo na 
pasta principal – 
Documentos Scanner 
Kodak. Caixa de diálogo para 

fazer pesquisas no 
documento. 

Se aparecer esta tela, 
clique em CANCELAR. 
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Assistência técnica - Scanner Kodak i2800: 

 
Brasília e Rio de Janeiro  
A solicitação de assistência técnica deverá ser feita, por qualquer usuário, pelo 
e-mail suporte@czarsolucoes.com.br (informe, no e-mail, nome do solicitante, 
sala e ramal, além do número de série do equipamento, o problema e a sala 
onde está instalado).  

           Telefone: (61) 3021.6600 
 
Dúvidas: 

 
Brasília 
Central de Atendimento aos Usuários – CAU/CGTIC (abrir e-pedidos, 
preferencialmente, ou ligar no ramal 5300). 
 
Rio de Janeiro 
Setor de Informática/Suporte (abrir e-pedidos, preferencialmente, ou ligar no 
ramal 8634). 
 
 

Obs.: Para informações a respeito do contrato dos equipamentos, contate o o servidor 
e  fiscal titular, Joaquim Primo (SEALP/DIDES, ramal 5383). 

 

mailto:suporte@czarsolucoes.com.br
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