PinPoint Scan

De HyPASTM-applicatie om uw digitale
opslagprocessen te vereenvoudigen!
Wie is er nooit tegen dit probleem aangelopen? U bent onderweg en heeft snel een digitale versie van uw papieren
documenten nodig, in een afwijkend formaat. Om hier een oplossing voor te geven, nemen multifunctionele
afdruksystemen tegenwoordig het werk van scanners over. Met onze nieuwe HyPAS™-applicaties voor
Windows- en Macintosh-omgevingen
kunt u in een handeling uw originelen
digitaal opslaan. Daarna kunt u met de
PinPointScan-oplossing uw bestanden
openen in PDF-formaat, voordat u ze
afdrukt of opslaat in een groot aantal
toepassingen. Digitaliseer en archiveer
uw bestanden direct in uw eigen map
of in een gepersonaliseerde structuur
en optimaliseer zo de efficiency van uw
werk. Natuurlijk kunt u uw bestanden ook
direct per e-mail naar uw klanten sturen.
Zo boekt u aanzienlijke tijdwinst. Digitaal
opslaan kan bijna niet simpeler!

DE UITDAGINGEN VAN UW BEDRIJF

DE PINPOINT SCAN-OPLOSSING

Hoe kan ik mijn documenten direct naar
mijn mappen of naar specifieke toepassingen
digitaliseren?

Vereenvoudigde selectie: Als u uw persoonlijke
mappen geïdentificeerd heeft, worden ze direct op het
bedieningsscherm van uw MFP weergegeven.

Bestaat er een gebruiksvriendelijke oplossing
voor digitaal opslaan?

Intuïtieve instelling: PinPoint Scan beschikt over
een intuïtieve structuur en is zeer gebruiksvriendelijk.

Ik moet mijn documenten vaak digitaliseren om ze te
kunnen afdrukken en verwerken. – Kan dat proces
versneld worden?

Digitaliseren naar een toepassing: Met PinPoint
Scan kunt u uw documenten direct naar een
toepassing opslaan die PDF-formaat ondersteunt en
zo direct beginnen werken.

HYPAS™ – PAS UW MFP AAN UW ACTIVITEIT AAN
Het HyPAS™-platform biedt de mogelijkheid uw MFP te personaliseren op basis van de toepassingen die in uw vakgebied worden gebruikt. Ze kunnen in het
systeem geïntegreerd worden zodat de functionaliteit wordt uitgebreid op basis van uw behoeften. De toepassingen van de MFP kunnen verbinding maken met de
toepassingen van een externe server en het systeem op die manier aansluiten op de workflow van uw onderneming. Met de HyPAS™-technologie komt TA TriumphAdler tegemoet aan uw persoonlijke eisen en biedt het u essentiële oplossingen voor uw werkgebied.

EIGENSCHAPPEN EN SPECIFICATIES
Met PinPoint Scan definieert u zelf uw directories van bestemmingen. PinPoint Scan is zeer eenvoudig gebruiksklaar
te maken: begin met het installeren van een kleine toepassing op uw PC, definieer vervolgens uw persoonlijke PINcode en de bestemmingen voor de gedigitaliseerde documenten. Voer op de MFP uw PIN-code in of identificeer
uzelf met uw kaart*: de door u voorgedefinieerde directories met bestemmingen verschijnen direct op het
bedieningspaneel. U kunt nu direct vanaf de MFP digitaal opslaan naar de juiste mappen. Om de veiligheid van uw
gegevens tijdens het volledige digitaliseringsproces te garanderen, worden de verwerkte gegevens SSL gecodeerd
voordat ze vanaf de MFP naar uw PC gestuurd worden.

SCAN TO FOLDER

VEILIGHEID

Sla gedigitaliseerde bestanden direct op naar

Identificeer u met uw PIN-code of kaart*, beveilig

uw bureaublad of ongeacht welke map op uw

de overdracht van gegevens met SSL-codering.

PC.

@

SCAN TO E-MAIL

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

Verzend uw gedigitaliseerde gegevens

Gebruikers kunnen hun digitaliseringsinstellingen

eenvoudig per e-mail.

definiëren en wijzigen via een ergonomisch
menu.

PDF

SCAN TO APPLICATION

SNEL EN MAKKELIJK IN GEBRUIK

Stuur documenten naar toepassingen die PDF-

De intuïtieve installatie en ergonomische interface

bestanden ondersteunen.

garanderen dat iedereen PinPoint Scan kan
gebruiken.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

SYSTEEMVEREISTEN

• Nieuwe gestroomlijnde gebruikers interface

•

MFP TA Triumph-Adler HyPASTM (1 licence/MFP).

• Supports PDF, JPEG, TIFF, and Searchable PDF**

•

Microsoft Windows 7/8/10 & Server 2008/2012

• Supports de meeste standard scan opties: resolutie, type
origineel, pagina format, dichtheid, duplex, gemengde
formaten, file separation, auto rotate, OCR, en meer

•

Compatibel met Apple Mac met OS 10.10 of hoger.

• Integreert automatisch met Dropbox, Google drive en
Microsoft One Drive***

** Een Scan Extension kit is nodig voor searchable PDF

• Bestand naamgevingsopties: bestandsnamen kunnen
worden ingesteld met een combinatie van door de gebruiker vooraf of achteraf gedefinieerde namen en een
auto-geproduceerde timestamp

ve desktop applicatie en account is nodig

TA Triumph-Adler en het logo van TA Triumph-Adler zijn gedeponeerde merken van
TA Triumph-Adler GmbH. Alle andere merken zijn gedeponeerde merken van hun
respectievelijke eigenaren.
www.ta-triumphadler.nl/be

*** UEen Dropbox, Google Drive of een Microsoft One Dri-
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TA Triumph-Adler is dé specialist op het gebied van zakelijk documentbeheer. Wij
bestuderen de behoeften van onze klanten van geval tot geval zodat we ze bijzonder
efficiënte oplossingen kunnen voorstellen voor de productie van hun gedrukte of digitale
documenten, met de bijbehorende klantenservice. De producten en oplossingen die
Triumph-Adler ontwikkelt voor het optimaliseren van de processen en het beheer, voor
afdrukken, kopiëren, faxen, presenteren of archiveren van zakelijke documenten, zijn
gegarandeerd van hoge kwaliteit. Dankzij onze innovatieve systemen bieden wij onze
klanten het voordeel van onze bijzonder zuinige technologieën.

* IDCard Standard: Proximity Card

