
Scannen van
documenten

Scan Extension Kit

Zet uw gescande documenten
om in in doorzoekbare

bestanden - rechtstreeks vanaf
uw MFP!

Hebt u contracten of facturen die u moet scannen,
bewerken en opslaan, en wilt u de bestanden
onmiddellijk kunnen terugvinden? Bent u op zoek
naar een eenvoudig proces dat geen invloed heeft op
uw IT-omgeving?
De Scan-uitbreidingskit is de ideale toepassing.

In veel kantoren blijft het scannen en bewerken van
belangrijke documenten een vervelend en
foutgevoelig handmatig proces. De Scan Extension
Kit maakt dit proces veel efficiënter, vooral voor
kleine en middelgrote bedrijven. Het zet gescande
documenten om in bewerkbare en doorzoekbare
bestanden.

Is het mogelijk digitaliseringsprocessen te
verbeteren? digitaliseringsprocessen?

Het contract is als afbeelding gescand en
sommige elementen moeten nu worden
vervangen. Het bestand zou nu bewerkt
moeten zijn.
Honderden pagina's gescand, en het blijkt dat
sommige ondersteboven liggen. Dit zou
gewoonlijk een moeizame heraanpassing van
de documenten vereisen!

Ja het is mogelijk, en gemakkelijk met de Scan
Uitbreidingsset!

Doorzoekbare en bewerkbare bestanden met OCR:
De Scan Extension Kit zet gescande afbeeldingen
om in leesbare en bewerkbare bestanden. Het
voordeel voor u: geen woord-voor-woord meer
overtypen of tijdrovend herschrijven van
bestanden!
 
Gewoon sneller: De Scan Extension Kit draait
pagina's in de juiste richting en maakt het
gemakkelijk om binnen het document te zoeken en
de scandirectory op de MFP te selecteren.
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Scan Extension Kit

Sneller, gemakkelijker en betrouwbaarder scannen!

• Moderne scanfunctie die zich flexibel aan uw behoeften aanpast.
• OCR-tekstherkenning met zoeken in de volledige tekst en snelle
lokalisatie van gescande documenten.
• Conversie naar de meest gangbare Office-formaten (Word of Excel)
maakt directe bewerking mogelijk.
• Automatische optimalisatie van gescande documenten.

De Scan-uitbreidingskit omvat de volgende functies:

Voordelen voor jou:

Eenvoudige en intuïtieve bediening.

Zeer betrouwbare tekstherkenning.

Herkent en formatteert automatisch tekst in
cursieve en onderstreepte tekst.

Snel ophalen van bestanden (zoeken in volledige
tekst/inhoud)

Voordelen voor uw bedrijf :

Moderne scanoplossing die tijd en geld
bespaart.

Eenvoudige integratie in uw IT-omgeving,
installatie op direct niveau op de MFP.

ONDERSTEUNDE SYSTEMEN

Standaard:
7307ci/8307ci,
7057i/8057i,
7006ci/8006ci,
7056i/8056i,
6505ci/7505ci,
6555i/8055i

Facultatief:
302ci/350ci/400ci,
2507ci/ 3207ci/4007ci/5007ci/6007ci,
2506ci/3206ci/4006ci/5006ci/6006ci,
2500ci/3005ci/3505ci/4505ci/5505ci,
3262i/4062i, 3560i/3561i,
3060i/3061i, 5057i/6057i,

4056i/5056i/6056i, 3555i/4555i/5555i,
P-C2480i MFP, P-2540i MFP,
P-C3062i MFP/P-C3066i MFP/
P-C3562i MFP/ P-C3566i MFP/356ci/
357ci,P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-
5536i MFP/P-6036i MFP

ONDERSTEUNDE
UITVOERFORMATEN (OCR)

• PDF
• Microsoft Word*
• Microsoft Excel*
• Microsoft Powerpoint*

* hangt af van het systeem, van
Microsoft Office 2007

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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