A document scanning and faxing solution
Learn more at www.ixware.com/xerox

iXware Cloud Scanning
online scanning oplossing voor Xerox MFPs
TIFF

E

iXWAR

Adobe
iXWA
RE

T
TF
TX
R
RE

WA

iX

iXWARE

iXW

AR

E

iXware Cloud Scanning
iXware Cloud Scanning is een slimme wereldwijde
gehoste service waarmee u documenten, in
diverse bestandsformaten, kunt scannen naar
email of online storage diensten. Deze scanning
dienst biedt de gebruiker basis scanfunctionaliteit,
zonder dat hiervoor lokale server of software voor
nodig is. Geen systeembeheer, onderhoud of
noodzaak tot upgraden. IXware Cloud Scanning
is altijd up-to-date en klaar om documenten te
converteren en archiveren.

Zonder server documenten naar verschillende
formaten en online storage diensten scannen!
•

Efficiëntie - Scan documenten direct in het juiste
bestandsformaat naar uw email, SharePoint Online, Office 365,
Google Drive of Dropbox.

•

Reduceer kosten – Bespaar op hardware, software,
infrastructuur, installatie, beheer, upgrades en onderhoud

•

Grote prestaties en continuë beschikbaarheid - Automatische
load balancing, failover en in-service upgrades verzekeren
hoge beschikbaarheid.

•

Verschuif de focus van IT – Maak resources vrij door het
outsourcen van fax en scanning requirements.

•

Mobiliteit - Werknemers kunnen documenten overal
raadplegen.

•

Toekomstbestendig – iXware Cloud Scanning groeit eenvoudig
mee met de wensen en eisen van uw onderneming. De dienst
kan bijvoorbeeld uitgebreid worden met fax functionaliteit.
Daarnaast behoren migraties naar iXware’s Enterprise en
Dedicated Cloud oplossingen tot de mogelijkheden.

Samen met IXware Cloud Fax is IXware Cloud
Scanning onderdeel van iXware’s hosted service
offering voor Xerox EIP. Scan of fax documenten
met deze service en maak al uw documenten
onderdeel van uw digitale workflow.

A document scanning and faxing solution
Learn more at www.ixware.com

De voordelen van een scanning en fax server
zonder (kosten van) de server, software, installatie,
infrastructuur, management of onderhoud.

Scan documenten eenvoudig naar cloud-diensten
Gebruik uw Xerox multifunctional om documenten naar online
storage services zoals SharePoint Online, Office 365, Google Drive
en Dropbox te scannen. Profiteer van iXware Cloud Scaning’s
krachtige OCR en conversie tools, scan documenten in het
bestandsformaat van uw keuze.

Scan documenten naar email

Voordelen:

De meeste Xerox MFP’s hebben gelimiteerde ingebouwde
functionaliteit voor het scannen van documenten naar een
emailadres. Deze functionaliteit is eenvoudig en schenden - voor
somige klanten - beveiligings- en authenticatie standaarden.
iXware Cloud Scanning biedt meer functionaliteit en verhelpt deze
problemen.

•

Eenvoudig te gebruiken Xerox EIP interface

•

Geen onverklaarbare scans (of faxberichten) vanaf de MFP

•

Compleet overzicht van alle gemaakte scans

•

Verhoog de efficiency en productiviteit van gebruikers

Met iXware Cloud Scanning converteert u al uw documenten
naar het juiste formaat en met de juiste naamgeving, zodat deze
eenvoudig gearchiveerd, verwerkt en terug gevonden kunnen
worden

Scan documenten naar text doorzoekbare
PDF, MS Word, MS Excel en andere
bestandsformaten
iXware Cloud Scanning biedt u de mogelijkheid het output formaat
van uw scans te kiezen. Scannen naar text doorzoekbare PDF,
PDF/A, MS Word, MS Excel en Rich Text Format (RTF) zijn enkele
voorbeelden. Scan uw documenten direct naar uw email of online
storage (bijvoorbeeld Google Drive en Dropbox) in het juiste
bestandsformaat
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Contact iXware
Benelux
iXware Nederland
Telefoon : +31 10 44 55 100
Fax

: +31 10 44 55 199

Internet : www.ixware.com
Email

Working together...
getting results.
Together we can.

: info@ixware.com

XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation
in the United States and/or other countries.

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners
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