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Met eCopy ShareScan verloopt de verwerking van documenten
soepel en worden belangrijke workflows geautomatiseerd zodat
ingewikkelde taken eenvoudig worden.
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Voor baanbrekende scanprestaties heeft u software nodig die de bediening
en productiviteit op de MFP drastisch verbetert zodat u snel klaar bent
en PDF-bestanden kunt omzetten in beter bruikbaarder documenten.
Natuurlijk wilt u dat kleine scantaken op aanvraag sneller worden afgerond,
maar dat geldt beslist ook voor de grote taken. Het maakt niet uit naar
welke bestemming u scant: e-mail, de cloud of gedeelde opslaglocaties,
zoals netwerkmappen of Microsoft SharePoint. U kunt razendsnel werken
en bent al klaar terwijl uw MFP nog bezig is met het scannen van een lang
document. Inderdaad: tijdens het scannen kunt u gewoon doorwerken
en de opties van uw voorkeur instellen, zoals de bestemming of de naamgeving voor de documenten, en kritieke documentgegevens toevoegen.
Dit betekent dat u klaar bent en desgewenst bij de MFP kunt weggaan
zodra deze stopt met scannen. Met eCopy ShareScan komen de
documenten sneller dan u ooit voor mogelijk had gehouden op de juiste
plek of bij de juiste mensen terecht. U kunt zich dus concentreren op
belangrijker zaken: uw werk.

Met de krachtige MFP's (multifunctionele printers) waarmee u werkt, kunt u papieren
documenten snel en betrouwbaar scannen en naar PDF-documenten omzetten die u kunt
delen. Maar de kans is groot dat deze functie minder handig of productief is dan u had
gedacht. Niemand wil bij de MFP wachten totdat een scan klaar is zonder te weten of het
resultaat in orde is, of een e-mailadres langzaam met de hand typen. En dat zijn dan nog maar
een paar kleine ergernissen. U wilt aanzienlijk sneller en productiever werken, zonder dat u
concessies hoeft te doen aan de beveiliging van informatie of de integriteit van documenten.
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Sneller werken. Werken tijdens het scanning
(Work-While-Scanning)* dus minder doelloos
wachten.

Effectief digitaal samenwerken begint met bewerkbare
digitale documenten. Helaas komen in bedrijfsprocessen
vaak papieren documenten voor. De afhandeling hiervan
heeft nogal wat voeten in de aarde.
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E-mail

SharePoint
en documentmanagementsystemen

Mappen/FTP/sFTP

Cloud-opslag

Optionele automatische voorbeeldweergave: Neem het zekere voor het
onzekere. Wel eens getwijfeld hoe u een document op de glasplaat of in de
invoer moest plaatsen of hoe u dubbelzijdig scannen moest inschakelen?
Weet u niet zeker of de scanner vage lijnen of handtekeningen heeft
vastgelegd? Dan bent u niet de enige. In de optionele automatische
voorbeeldweergave ziet u hoe het document is gescand en kunt u fouten
op tijd corrigeren. Deze weergave is optioneel, dus wanneer u zeker weet
dat de scans in orde zullen zijn, kunt u deze stap overslaan en taken nog
sneller afhandelen.
In real-time taken valideren en fouten corrigeren: Doe het meteen.
Uit een recent onderzoek van InfoTrends blijkt dat bij 50% van de
bedrijven documenten na het scannen worden versnipperd. Dit maakt
het niet ondenkbaar dat gegevens verloren gaan. Met real-time
validatie, in combinatie met de automatische voorbeeldweergave, kunt
u de versnipperaar met een gerust hart gebruiken, omdat u erop kunt
vertrouwen dat uw documenten veilig en wel op de gewenste plek zijn
opgeborgen.

Fouten corrigeren met de
automatische
voorbeeldweergave van eCopy
ShareScan
voordat het
document
wordt opgeslagen of
afgeleverd.

* Of werken tijdens het scannen mogelijk is,
hangt af van de slimme functies van de MFP.
Soms worden door de leverancier van de
MFP beperkingen opgelegd.
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Beveiliging en bedieningsgemak. Identificatie
voor een persoonlijke gebruikservaring.

Digitale documenten die u kunt bewerken.
Meer doen met documenten op de pc.

Met eCopy ShareScan is aanmelding bij de MFP net zo eenvoudig als
aanmelding bij uw eigen computer. Dit komt omdat voor identificatie
gebruik wordt gemaakt van de Microsoft Active Directory-services voor
beveiligde eenmalige aanmelding (SSO). Aanmelding is ook mogelijk
met een smartcard, als deze voor toegang tot de MFP is geactiveerd.
Dit werkt net zoals wanneer u een beveiligd gebouw binnengaat. Omdat
eCopy ShareScan weet wie u bent, wordt u toegelaten tot de beveiligde
bedrijfsdirectory, uw mappen, e-mailadresboeken en cloud-systemen.
Dit zorgt voor een eenvoudige, geautomatiseerde, uiterst elegante
persoonlijke scanervaring waarvoor geen training is vereist.

Bij scannen geldt vaak dat het werk pas begint als het scannen is voltooid.
Volgens InfoTrends meldt meer dan 50% van de bedrijven dat ze via MFP's
naar pc's scannen. Waarom? Omdat samenwerking nu eenmaal begint
met het aanbrengen van wijzigingen in documenten, het toevoegen van
opmerkingen, extra pagina's of inhoud en nog veel meer. eCopy ShareScan
maakt deel uit van een totale oplossing en pakt deze uitdagingen op twee
manieren aan.

Delen en samenwerken.
Met eCopy ShareScan heeft u met één druk op de knop op
de MFP verbinding met gangbare directory-, e-mail-, fax- en
samenwerkingssystemen.
De connectoren geven gebruikers toegang tot functies waarmee
documenten direct naar digitale workflows worden verplaatst. Dit
scheelt heel wat tijd bij de verwerking van transacties, de aflevering
van documenten of het delen van inhoud in teams.
– Microsoft Exchange
– Microsoft SharePoint
– Microsoft SharePoint
Advanced
– Microsoft SharePoint
Online
– Cloud-pakket:
- Microsoft OneDrive
- Google Drive
- Dropbox
– SalesForce

– Quick Connect
Connector die zonder
programmeren kan
worden aangepast
en waarmee u
documenten onmiddellijk naar meerdere
locaties tegelijk kunt
verspreiden, zoals
mappen, websites,
databases en
documentmanagementsystemen.

– OpenText Content
Server (Livelink)
– OpenText eDOCS
Edition
– OpenText Fax Server,
RightFax Edition
– Autonomy iManage
Worksite
– EMC Documentum
– Xerox DocuShare
– Exact Synergy
Enterprise
– DocuWare
– ACT
– Sage 50 Accounts
– HP Trim

De volgende connectoren zijn door Paper River Consulting Ltd. (www.paper-river.com)
ontwikkeld en aan Nuance geleverd: DocuWare, Exact Synergy, HP TRIM, CloudPack,
Sage 50 Accounts, ACT!, Salesforce, SharePoint Advanced, Xerox DocuShare.
Meer informatie en nieuwe versies van deze lijst met connectoren vindt u op:
http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/index.htm

Allereerst maakt eCopy ShareScan het uiterst eenvoudig om gescande
inhoud uit een papieren document voor een ander doel in Microsoft Office
te gebruiken. Met behulp van de uiterst nauwkeurige OmniPage OCRengine en een unieke engine voor bestandsconversie wordt een gescand
documentbeeld omgezet in een tekstdocument of spreadsheet met
doorlopende tekst.
Gebruikers beschikken dus over een echt bewerkbare kopie met
nauwkeurig overgenomen en foutloos opgemaakte alinea's, marges,
kolommen, tabellen, afbeeldingen en illustraties.

DOC

PDF

PPT

RTF

WPD

XLS

XPS

Een volledige PDF-oplossing
voor bedrijven
Met eCopy PDF Pro Office maakt u
moeiteloos PDF-bestanden vanuit
elk programma waarmee u kunt
afdrukken.
Er is een volledige reeks
annotatie-, stempel-, zwartmakingen tekenfuncties beschikbaar
waarmee u ideeën effectief kunt
uitwisselen. Het is mogelijk om
bestanden te combineren en
pagina's te verwijderen of te
vervangen. U kunt pagina's in
een brondocument (Word, Excel,
PowerPoint, WordPerfect, XPS,
JPG, BMP en TIF) selecteren en in
een doeldocument (PDF) invoegen.
Met FormTyper™ wordt informatie
verzameld om statische formulieren
automatisch te converteren
naar PDF-formulieren die u kunt
invullen, opslaan en per e-mail
verzenden.
U vindt alles wat u nodig heeft
en wanneer u dat nodig heeft
met de functie Look Like Search
en geavanceerde opties voor
gegevensidentificatie.

Bij eCopy ShareScan Elements, Office en Suite wordt bovendien eCopy
PDF Pro Office geleverd, een krachtige PDF-editor voor Windows-pc's die
alles biedt wat zakelijke gebruikers nodig hebben voor het bewerken van
PDF-documenten. Voor de integratie met de MFP werkt PDF Pro Office
met een uniek postvak waarmee inhoud die met een MFP is gescand,
met één klik van de muis in het systeemvak op de pc van de gebruiker
terechtkomt.
eCopy PDF
Pro Office is
uitgerust met
een krachtige
WYSIWYGeditor voor
PDF's.

De beveiliging is gewaarborgd
omdat u kunt bepalen wie welke
documenten mag bekijken,
afdrukken en wijzigen door
wachtwoorden met codering en
toegangsrechten te definiëren.
Met digitale handtekeningen
van Microsoft Crypto of
andere leveranciers kunnen
documenteigenaren worden
geïdentificeerd.
eCopy PDF Pro Office vormt een
perfecte aanvulling voor MFP's
met eCopy ShareScan en is
een geweldig programma voor
iedereen die met PDF-documenten
werkt. En dat voor een verrassend
lage prijs.
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De eCopy ShareScan-oplossing kiezen
die bij u past.
eCopy ShareScan biedt alle functies die uw organisatie nodig heeft.
Maar Nuance begrijpt maar al te goed dat er niet één pasklare oplossing
is. Laat de dealer van uw kantoorapparatuur of de verkoper van uw MFP
advies van een verkoper van Nuance vragen over het ontwikkelen van een
oplossing die precies op uw organisatie is afgestemd.
Niet alle toeters en bellen nodig?
Met eCopy ShareScan hoeft u niet te betalen voor wat u niet nodig heeft.
Niet meteen te groots aanpakken?
eCopy ShareScan kan worden uitgebreid met modules waarmee u nog
meer kunt verbinden en automatiseren.
Heeft u meerdere MFP's, die elk aan andere vereisten van gebruikers
moeten voldoen?
eCopy ShareScan-edities zijn eindeloos in één installatie te combineren
zodat u ze optimaal kunt inzetten. Alle eCopy ShareScan-edities bevatten
dezelfde basisengine en worden via dezelfde console beheerd.
Bang dat u de verkeerde keuze maakt en niet meer terugkunt?
Met eCopy ShareScan kunt u geen verkeerde keuze maken. U koopt
wat u nodig heeft, bijvoorbeeld een betere methode om te scannen naar
e-mail, en schaft vervolgens opties aan als aanvulling voor de functies
waarmee u al werkt. Opnieuw installeren van software is niet nodig.
U ontvangt een nieuwe licentiecode en hoeft de functie daarna alleen
nog maar in te schakelen.

Nuance biedt eCopy ShareScan
in vijf edities aan.
Edities voor uitvoering op een ondersteunde slimme MFP:
— eCopy ShareScan Elements - Verbetering van essentiële zakelijke
samenwerkingsprocessen, zoals scannen naar e-mail, gedeelde
mappen, basismappen en verzenden naar het bureaublad van de pc.
— eCopy ShareScan Office - Alle functies van eCopy ShareScan
Elements plus een van onze aanvullende bestemmingsconnectoren
voor documentmanagementsystemen, zoals Microsoft SharePoint of
opslaglocaties in de cloud.
— eCopy ShareScan Suite - Met deze optie wordt de functionaliteit van
eCopy ShareScan Office uitgebreid met:
— Drie aanvullende bestemmingsconnectoren naar keuze, zoals
documentmanagementsystemen, samenwerkingssystemen zoals
Microsoft SharePoint, of opslaglocaties in de cloud.
— Nog meer zakelijke verwerkingsfuncties, zoals verwerking van
streepjescodes en formulieren en Bates-stempels.
— eCopy ShareScan Enterprise - Zeer schaalbaar en geautomatiseerd
platform voor scanworkflows. Alle Nuance eCopy-connectoren en
extenders zijn opgenomen in één aantrekkelijk geprijsde licentie voor
implementaties met 50 of meer MFP's.

Edities voor koppeling aan vrijwel elke MFP of scanner:
— eCopy ScanStation - Met deze vrijstaande kiosk verandert elke MFP
of scanner in een full-service station voor automatisch scannen.
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Gebruik eCopy op vrijwel elke
MFP of scanner. De keuze is aan u.
De eCopy ScanStation-kiosk
bestaat uit een speciale pc met een
aangepaste standaard, touchscreen
en volledig toetsenbord en kan op
vrijwel elke scanner of MFP worden
aangesloten. Het scherm is groot
en helder en het toetsenbord werkt
snel en handig. Wellicht dat deze
optie uw voorkeur heeft, zelfs als uw
slimme MFP het eCopy ShareScanprogramma ondersteunt. De invoer
van indexgegevens verloopt veel
sneller en u profiteert van een
uitstekende voorbeeldweergave
en uitgebreide connectiviteit
met kopieerapparaten, MFP's
en scanners die geen ingesloten
programma's ondersteunen.

De juiste oplossing voor
bedrijven van elke willekeurige
grootte. Snelle implementatie.
Volledige controle. Oneindige
uitbreidingsmogelijkheden.
eCopy ShareScan is bijzonder snel
te installeren. Installatie op de server
is in minder dan 10 minuten voor
elkaar. Het is een ideale oplossing
voor kleine bedrijven met weinig ITresources, die echter ook voldoende
krachtig en schaalbaar is voor de
allergrootste ondernemingen. De
centrale beheerconsole van eCopy
ShareScan is voorzien van een
simulator. U kunt dus verbindingen
en workflows ontwikkelen en ermee
experimenten zonder ze op een
MFP te installeren. Zodra u weet hoe
uw configuratie werkt, kunt u deze
naar een willekeurig aantal MFP's
met een licentie uitrollen. Hierdoor
kunt u profielen voor scanworkflows
razendsnel configureren, testen,
beveiligen en implementeren voor
alle gebruikers en apparaatgroepen,
ongeacht het merk en model.
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Vergelijking van de eCopy ShareScan-productfamilie
Geavanceerde functies

eCopy
ShareScan
Elements

eCopy
ShareScan
Office

eCopy
ShareScan
Suite

eCopy
ShareScan
Enterprise

eCopy
ScanStation

Optionele
documentvoorbeeldweergave

•

•

•

•

•

Werken tijdens het scannen
(Work-While-Scanning)

•

•

•

•

•

Zoeken tijdens het typen
(Search-While-Typing)

•

•

•

•

•

Microsoft
Word-bestandsconversie

•

•

•

•

•

Microsoft
Excel-bestandsconversie

•

•

•

•

•

Scannen naar
bestand/netwerkmap

•

•

•

•

•

Scannen naar SMTP
via LDAP-mail

•

•

•

•

•

Scannen naar Exchange
en Notes Mail

•

•

•

•

•

Scannen naar printer

•

•

•

•

•

Scannen naar bureaublad

•

•

•

•

•

Faxen via Exchange,
Notes & SMTP

•

•

•

•

•

Quick Connect

Invoegtoepassing

1 selecteren

•

•

•

Cloud-pakket (Microsoft
OneDrive, Google Drive,
Dropbox)

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Microsoft SharePoint

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Microsoft SharePoint
Advanced

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Salesforce

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

OpenText Fax Server,
RightFax Edition

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

OpenText Content Server
(LiveLink)

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

OpenText DM, eDOCS Edition

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Autonomy iManage WorkSite

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

EMC Documentum

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Exact Synergy
Enterprise-connector

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

DocuWare

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Xerox DocuShare

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

HP Trim

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Sage 50 Accounts

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

ACT

Invoegtoepassing

1 selecteren

3 selecteren

•

3 selecteren

Cost Recovery Extender

Invoegtoepassing

1 selecteren

•

•

•

Bates Stamping/Numbering
Extender

Invoegtoepassing

Invoegtoepassing

•

•

•

Barcode Recognition Extender

Invoegtoepassing

Invoegtoepassing

•

•

•

Highlight & Redact Extender

•

•

•

•

•

Image Enhancement Extender

•

•

•

•

•

SmartForms

•

•

•

•

•

Invoegtoepassing

•

•

•

•

Lookup Extender

Invoegtoepassing = Beschikbaar tegen extra vergoeding

Document Imaging Solutions
Nuance eCopy ShareScan®

Brochure

Wilt u meer weten over Nuance-workflowoplossingen in uw eigen taal? Ga dan naar onze websites:
NEDERLANDS | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO
Voor ondersteuning kunt u ons bellen:
Benelux
+49 6441 671 38139
Verenigd Koninkrijk en Ierland
+44 845 838 7023
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland +49 6441 671 38446

Scandinavische landen
Zuidwest-Europa
Oost- en Centraal-Europa

+44 7825 169 378
+33 17 3001 476
+44 7825 169 378

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan het verbeteren van de relatie tussen mensen en technologie.
Met spraak- en taaloplossingen zorgt het bedrijf ervoor dat we op een meer menselijke manier samenwerken met
de overvloed aan systemen, apparaten, elektronica, apps en services om ons heen. Dagelijks genieten miljoenen
mensen en talloze bedrijven van de intelligente systemen van Nuance die in staat zijn om te lezen, te begrijpen en
te leren, en die zich aanpassen aan de manier van leven en werken van gebruikers. Ga voor meer informatie naar
netherlands.nuance.com.
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