
Behandeling

ScannerVision

Vereenvoudig uw scannen en scannen
en verwerken

in een enkele stap!

Zijn gescande facturen of contracten op de
verkeerde plaats bewaard en kunt u ze niet meer
terugvinden? Het scannen en verwerken van
belangrijke documenten is nog steeds een vervelend
en foutgevoelig handmatig proces bij het dagelijkse
kantoorwerk.

ScannerVision is een intelligente capture-oplossing
die fouten vermindert en de bedrijfsefficiëntie
verbetert. Het zet gescande documenten om in
volledig nieuwe, bewerkbare en doorzoekbare
bestanden. U kunt uw documenten automatisch
converteren naar het gewenste formaat en ze
opslaan in een vooraf gedefinieerde doelmap, en dit
alles met één enkele aanraking vanaf het
bedieningspaneel van uw MFP. Hiermee
optimaliseert u uw opname-, montage- en
distributieprocessen tot een professioneel niveau!

Is het mogelijk digitaliseringsprocessen te
digitaliseringsprocessen?

U hebt zojuist enkele honderden pagina's
gescand, waarvan sommige blanco of
ondersteboven. Nu moet u een vervelend
follow-up proces doorlopen om elk document
te controleren!
In welke map is de gescande
licentieovereenkomst gearchiveerd? Nu moet
je ontelbare bestanden doorzoeken!

ScannerVision maakt het gemakkelijk!

Minder werk: ScannerVision verwijdert lege
pagina's bij dubbelzijdig scannen, draait pagina's in
de juiste richting en maakt het gemakkelijk om de
scannermap op het multifunctionele systeem te
vinden en te selecteren, allemaal automatisch.

Sneller zoeken: Dankzij de automatische
tekstherkenning (OCR) kan elk gescand document
herkenning (OCR), kan elk gescand document in
volledige tekst worden doorzocht, wat tijd en geld
bespaart.

OCR-
tekstherkenning

Metagegevens

Barcodeherkenn
ing

Bestandsserver Database Systeem voor
documentenbeheer



ScannerVision

Scan alles sneller, gemakkelijker en met minder fouten!

• Modern scanbeheer, gemakkelijk aan te passen met aangepaste scanprocessen
• OCR tekstherkenning met zoeken in volledige tekst naar snel uw documenten
terugvinden
• Conversie door scannen naar gangbare Microsoft Office formaten zoals Word of
Excel, zodat u ze direct kunt bewerken
• Automatische optimalisatie van gescande documenten
• Eenvoudige en handige integratiemogelijkheid in de Follow2Print-oplossing
• Handige automatische functies zoals het wissen van blanco pagina's en het draaien
van documenten naar de juiste leespositie
• Comprimeren en opschonen van gegenereerde scanbestanden
• Herkenning en verwerking van barcode-inhoud

Wat ScannerVision voor u doet:

Voordelen voor de gebruikers :

Eenvoudige en intuïtieve bediening.

Eén enkel scanmenu voor alle multifunctionele
systemen systemen.

Eenvoudige menunavigatie, zelfs voor
gecompliceerde ingewikkelde functies zoals
metadata.

Sorteren en opslaan van documenten in mappen
doelen  - b.v. klanten- of leveranciersbestanden
rechtstreeks vanuit het multifunctionele systeem.

Voordelen voor bedrijven :

Meer efficiëntie, tijdsbesparing en lagere
kosten dankzij de vele intelligente oplossingen
die worden aangeboden.

Veilige gegevensoverdracht met SSL-
encryptie tijdens het hele scanproces.

Vereenvoudig processen en verminder
fouten bij het scannen, verwerken en
distribueren op een multifunctioneel systeem.

SYSTEEMVEREISTEN

HyPAS-compatibel multifunctioneel systeem
Microsoft Windows Server 2016/2019
Microsoft Windows 10

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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