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PinPoint Scan

De HyPAS-toepassing voor het
optimaliseren van uw scanprocessen!

U bent onderweg en u hebt snel een digitale versie
van uw papieren documenten nodig, in een zeer
specifiek formaat, Wie heeft nog nooit met dit
probleem te maken gehad? Met onze nieuwe
HyPAS™-toepassingen voor Windows en Macintosh
kunt u al uw originelen in één stap scannen. Met de
PinPoint Scan-oplossing kunt u vervolgens uw
digitale bestanden openen in PDF-formaat, voordat u
ze bewerkt of opslaat in verschillende toepassingen.

Scan en archiveer uw bestanden rechtstreeks in uw
eigen map of op een op maat gemaakte architectuur,
en optimaliseer uw werkefficiëntie. Natuurlijk kunt u
uw bestanden ook rechtstreeks naar uw klanten e-
mailen en zo veel tijd besparen. Scannen kan bijna
niet eenvoudiger!

DE UITDAGINGEN VAN UW BEDRIJF

Hoe kan ik documenten rechtstreeks naar
specifieke mappen of toepassingen scannen?

Hoe kan het proces van documentverwerking
en -bewerking worden versneld?

DE OPLOSSING MET PINPOINT SCAN

Vereenvoudigde selectie: Zodra u bent ingelogd,
worden uw persoonlijke mappen direct
weergegeven op het bedieningsscherm van uw MFP.
Intuïtieve instelling: PinPoint Scan 3 heeft een
intuïtieve en intuïtieve en gebruiksvriendelijke
structuur.
Scannen naar een toepassing: Met PinPoint Scan
kunt u uw documenten rechtstreeks naar een
toepassing sturen die het PDF-formaat ondersteunt
en meteen aan de slag gaan.
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SCAN NAAR FOLDER
Sla gescande bestanden rechtstreeks op
uw bureaublad of een andere map op uw
PC op

SCAN NAAR E-MAIL
Stuur gewoon de gescande gegevens
per e-mail.

SCAN NAAR TOEPASSING
Stuur documenten naar toepassingen
die PDF-bestanden ondersteunen.

VEILIGHEID
Identificeer uzelf met uw PIN code of kaart*,
beveilig de transmissie gegevensoverdracht
met SSL-versleuteling

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN
Gebruikers kunnen hun hun scaninstellingen
wijzigen via een gebruiksvriendelijke via een
ergonomisch menu.

SNEL EN EENVOUDIG
De intuïtieve installatie en ergonomische
interface ergonomische interface zorgen ervoor
dat het gemakkelijk is om voor iedereen.

PinPoint Scan

KENMERKEN & SPECIFICATIES

Met PinPoint Scan kunt u uw eigen doelmappen instellen. PinPoint Scan is opmerkelijk eenvoudig
in te stellen: installeer eerst een kleine applicatie op uw PC, stel vervolgens uw persoonlijke PIN-
code in en bestemmingen voor gescande documenten. Voer op het MFP uw PIN-code in of meld u
aan met uw kaart* en uw voorgedefinieerde doelmappen verschijnen onmiddellijk op het
bedieningspaneel. Zo kunt u rechtstreeks vanaf uw MFP naar de juiste mappen scannen. Om de
veiligheid tijdens het scanproces te garanderen, worden de verwerkte gegevens gecodeerd met
SSL voordat ze van de MFP naar uw PC worden verzonden.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Ondersteuning voor PDF, JPEG, TIFF en doorzoekbare
PDF
• Ondersteuning voor alle belangrijke scanopties:
resolutie, type origineel, formaat, dichtheid, duplex,
bestandsscheiding, automatisch roteren, en meer
• Automatische integratie van Dropbox, Google Drive
en Microsoft One Drive
• Optie voor bestandsnaamgeving: mogelijkheid om
een voor- of achtervoegsel toe te voegen om een
voorvoegsel of achtervoegsel toe te voegen, alsmede
een tijdstempel

PRE-REQUIS SYSTEME

• MFP TA Triumph-Adler HyPASTM (1
licence/MFP).
• Microsoft Windows 7/8/10 & Serveur
2008/2012.
• Apple Mac compatibel met OS 10.10 of hoger

Wij ontwikkelen op maat gemaakte document- en
informatieverwerkingsoplossingen voor bedrijven. Wij breiden ons
portfolio voortdurend uit in lijn met onze kernactiviteit
(documentbeheer) en bieden mobiele oplossingen en clouddiensten aan
om de weg te effenen voor flexibele en mobiele werkplekken. Efficiënte
workflow is een sleutelfactor voor het succes van een onderneming. Wij
adviseren u over hoe u de tijd en de kosten van uw workflows kunt
verminderen, terwijl wij professionele hardware- en softwareoplossingen
bieden om u tijdens de implementatiefase te helpen. 

www.triumph-adler.com
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