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Xerox SMARTsend 3.0.
Brochure

Xerox® SMARTsend® 3.0
is nu snel, gemakkelijk 
en veilig
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Gebruik de kracht van scannen om uw werkwijze te transformeren. De ideale 
oplossing is SMARTsend® software. Gebruik SMARTsend™ met uw multifunctionele 
systeem om papieren documenten te scannen, digitaal op te slaan en naar 
verschillende bestemmingen te sturen zodat meer informatie voor meer mensen 
toegankelijk wordt.

Verhoog uw productiviteit met de kracht 
van scannen

Werkprocessen worden slimmer
Met SMARTsend software wordt 
informatiebeheer veel gemakkelijker. En het 
delen van documenten wordt eenvoudiger 
dan ooit. 

Deel informatie op papier binnen een paar 
seconden. U scant een document één keer, 
zodat SMARTsend het digitaal maakt en u 
stuurt het naar de bestemmingen die u in 
een workfl ow hebt voorgeprogrammeerd, – 
naar verschillende e-mailadressen, archieven, 
netwerkmappen, FTP-mappen, URL's of 
elders opgestelde printers.

•  Met de knop Scan to Home kunt 
u documenten versturen naar uw 
persoonlijke e-mail, ECM-systemen of 
een netwerk map. Toepasbaar als één 
scanopdracht met netwerkverifi catie of een 
PIN, maar ook in de vorm van afzonderlijke 
scanopdrachten  voor elke walk-up 
gebruiker. 

•  Met de functie Scan and Store scant u 
dubbelzijdige en kleurendocumenten, 
verandert u de scanresolutie en vergroot 
u de miniaturen op een groter display van 
een multifunctioneel systeem. Met Browse 
and Print kunt u dubbelzijdig en in kleur 
printen.

•  Bij het opstellen van workfl ows voor 
distributie hebt u direct toegang tot uw 
wereldwijde adresboek, zodat u geen e-
mailadressen hoeft in te tikken.

•  Krachtige OCR-mogelijkheden (Optical 
Character Recognition) in de Pro Versie 
zorgen dat in de gescande documenten 
de pagina lay-out en indeling precies 
behouden blijven bij een breed scala aan 
bestandsformaten. 

•  Met SMARTsend Pro kunt u per 
bestemming in uw workfl ow het gewenste 
bestandstype opgeven. Het is dus geen 
enkel probleem als één geadresseerde 
bijvoorbeeld PDF's of TIFF's wil en iemand 
anders Word- of Excel-bestanden. 

•  Met SMARTsend Pro zet u een gescand 
document om in een tekst doorzoekbare 
PDF,  Word- of Excel-bestand. Dat stuurt 
u direct naar DocuShare® of andere 
ondersteunde archieven. Zo wordt 
informatie vanaf papier snel toegankelijk 
en krijgt indexgegevens.

•  SMARTsend 3.0 ondersteunt OCR naar 
MS Word 2007, MS Excel 2007 en 
WordPerfect 10.

•  Met SMARTsend stelt u automatische 
ontvangstbevestiging in, per e-mail 
of geprint. Dan weet u zeker dat uw 
bestanden zijn afgeleverd.



1.  U maakt de workfl ow op uw PC. Met workfl ow wizards bepaalt u de documentbestemmingen, digitale bestandstypen, hoe u wilt publiceren, enz.

2.  Workfl ow uitvoeren

a.  Op de machine: Op het display kiest u de gewenste workfl ow, scant u het document voor distributie en dan drukt u op de startknop!

b.  PaperWare omslagblad: Print een PaperWare omslag met een overzicht van de bestemmingen uit uw workfl ow en zet dat aan het begin van uw 
document. Bij het scannen leest SMARTsend het overzicht en verstuurt het document naar die bestemmingen.

3.  Profi teer van de pure kracht van SMARTsend. In één simpele workfl ow distribueert u informatie naar verschillende mensen en meerdere 
bestemmingen.

Download een gratis testversie van SMARTsend® 3.0 vanaf www.xerox.com/SMARTsend

Workfl ow uitvoeren
•  Systeemworkfl ow
• Paperware workfl ow

•  Scannen naar e-mail
•  Scannen naar Archief
•  Scannen naar bestand

Printen op 
afstand

Scanworkfl ow opstellen
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IT-vriendelijk
SMARTsend software is ongekend IT-
vriendelijk. Het ontlast systeembeheerders.

•  Verbetert de beveiliging en 
toegankelijkheid van gebruikersprofi elen 
in het netwerk.  U hoeft geen afzonderlijke 
gebruikers meer aan te maken en ook kunt 
u de toegang beperken. 

•  Biedt automatische detectie van machines, 
zodat gebruikers probleemloos het 
dichtstbijzijnde multifunctionele systeem 
kunnen vinden.

•  Biedt de mogelijkheid 
apparatuuroverzichten te fi lteren op locatie 
en systeemnaam en geeft een beheerder 
toegang tot een webinterface van een 
machine.

•  Maximale beveiliging van 
vertrouwelijke informatie met meerdere 
veiligheidsvoorzieningen, waaronder 
encrypted end-to-end archivering via 
HTTPS, detectie en confi guratie van veilige 
apparatuur via SNPMv3, geïntegreerde 
netwerkverifi catie en met een wachtwoord 
beschermde privéworkfl ows.

•  Traceert het gebruik van workfl ows. Een 
activiteitenlogboek waarborgt een audit 
bij alle workfl ows.

•  Staat automatische verwijdering van 
verlopen of verouderde workfl ows toe.

Geavanceerde technologie
Met de toonaangevende functies in 
SMARTsend-software haalt u een optimaal 
rendement uit uw netwerk en zijn uw 
werkprocessen klaar voor de toekomst.

•  Ondersteunt diverse Xerox producten, 
inclusief Xerox® ColorQube™, zwart-wit en 
kleuren WorkCentre® Pro-systemen en ook 
oudere Document Centre®-systemen met 
scanfuncties. 

•  U kunt indexinformatie (metadata) aan 
documenten toevoegen en op basis van 
die identifi catiegegevens zoeken om elk 
document veel sneller op te sporen.

•  Via de web service SDK zijn de volgende 
functies beschikbaar:

 –  Opdrachtenbeheer (inclusief 
geprogrammeerd opdrachten insturen en 
annuleren)

 –  Platformbeheer

 –  Workfl owbeheer

 –  Systeem confi gureren

 –  Scan to home beheer

•  Gebruikers van Xerox multifunctionele 
systemen met EIP kunnen informatie 
vanaf papier, zoals kostenstaten en 
patiëntenverslagen, scannen en in 
een archief opslaan, waaronder Xerox 
DocuShare® Microsoft SharePoint® en 
Windows-mappen.

 –  Op het aanraakscherm van uw 
multifunctioneel systeem kiest u het 
pictogram Scannen naar archief, dat u 
kunt aanpassen aan de eisen van uw 
bedrijf, bijvoorbeeld "Scannen naar 
DocuShare".

 –  U kunt door uw online mappen en 
archieven bladeren om de bestemming 
voor uw document te kiezen.

 –  Bij het aanraken van het Scannen-
pictogram verschijnt een miniatuur van 
het document op het display. Dat geeft u 
de visuele bevestiging dat uw informatie 
correct is gescand. Met het toetsenbord 
op het display kunt u de naam van 
documenten eenvoudig aanpassen.

 –  U rondt het proces af met de Opslaan-
knop. Dan kunt u kiezen voor het printen 
van een bevestiging voor het controleren 
van de opdrachtstatus.
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Specifi caties voor Xerox® SMARTsend® 3.0

SMARTsend belangrijkste 
eigenschappen

 •  Web gebaseerde software die de digitalisering 
en verspreiding van hardcopydocumenten 
automatiseert, zodat meer informatie voor meer 
mensen toegankelijk wordt.

 •  Scanworkfl ows maken via de webbrowser-
wizards

 •  Eén scan naar meerdere bestemmingen sturen
 •  Indexinformatie (metadata) aan gescande 
documenten toevoegen

 •  Gescande documenten omzetten naar een breed 
scala aan formaten die standaard zijn in de 
industrie.

 •  Per bestemming is het bestandsformaat (sPDF, 
PDF, TIFF, JPG) aan te passen.

 •  Met de functie "Scan to home" kunnen 
scanbestemmingen (e-mailadres, FTP-site of 
netwerkmap) gemakkelijk worden ingesteld door 
eindgebruikers.

 •  Veilige gecodeerde verzending van gescande 
gegevens via HTTPS

 •  Privéworkfl ows (met multifunctionele 
netwerkverifi catie).

 •  Afl everingbevestiging via e-mail of geprint via 
de machine waar gescand is.

SMARTsend Pro belangrijkste 
eigenschappen
SMARTsend, uitgebreid met:

 •  Door workfl ow te starten met PaperWare 
(scaninfopagina's) kunt u al bij het scannen de 
bestemmingen aanpassen.

 •  Geïntegreerde functies voor optische 
tekenherkenning bieden mogelijkheden voor 
automatisch digitaal archiveren en simpel 
hergebruik van documenten

Systeemvereisten
Voor optimale prestaties wordt aanbevolen 
SMARTsend op een speciale 
server/computer te installeren. De minimale 
vereisten zijn:
• CPU:  1,0 GHz of sneller
• Harde schijf:  1 GB of meer vrije ruimte
• RAM: 512MB of meer. 

1 GB of meer wordt 
aanbevolen voor alle 
besturingssystemen en is 
nodig voor Windows Vista)

• Netwerkprotocol: TCP/IP (ondersteunt ook 
HTTP/HTTPS)

• Eén netwerkkaart 
(meer netwerkkaarten wordt niet ondersteund)

• De computer mag geen domeincontroller zijn.
SMARTsend kan ook worden geïnstalleerd op een 
gedeelde print- of bestandsserver die voldoet aan 
de hierboven vermelde minimale eisen.

Ondersteunde besturingssystemen 
• Windows 2003 Server met ASP.NET geactiveerd, 

alle service packs, cruciale updates en Internet 
Information Services (IIS)

• Windows 2008 Server
• Windows XP Professional WorkStation SP2-

platform
• Vista Business Edition
De SMARTsend EIP-toepassingen worden alleen 
ondersteund op een server met Windows 2003 en 
2008, maar niet op XP Pro of Vista Business Server.
SMARTsend kan ook worden geïnstalleerd 
in de bovengenoemde besturingssystemen 
gecombineerd met VMware voor een virtuele 
infrastructuur of Microsoft Virtual PC/Virtual Server. 
Dit kan tot een lager prestatieniveau (tragere 
verwerking) leiden met de virtuele machine.

Client vereisten 
De SMARTsend client interface maakt gebruik van 
een web browser en is toegankelijk via de volgende 
ondersteunde web browsers:
Windows clients

 •  Microsoft Internet Explorer versie 5.5 en hoger
Windows/Mac clients

 •  Netscape Navigator versie 7.0 en hoger
Mac OS X v10.2 of hoger

 •  Mozilla versie 1.7 en hoger
 •  Mozilla FireFox versie 1.0.6 en hoger

Linux/Unix clients
 •  Mozilla versie 1.7 en hoger
 •  Mozilla FireFox versie 1.0.6 en hoger

Ondersteunde Xerox multifunctionele 
systemen*  
SMARTsend werkt op de volgende multifunctionele 
systemen met een scanfunctie:
• ColorQube™ 9201/9202/9203
• Document Centre 425, 426, 430, 432, 440  
• Document Centre 460 ST, 470ST, 480ST, 490ST 
• Phaser® 3635MFP
• WorkCentre® 232/238, 245/255, 265/275 
• WorkCentre 4150, 4250, 4260 
• WorkCentre 5222/5225/5230/5225A/5230A
• WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/

5687
• WorkCentre 6400
• WorkCentre 7132, 7232/7242
• WorkCentre 7328/7335/7345/7346, 

7425/7428/7435
• WorkCentre 7655/7665/7675 
•  WorkCentre 7755/7765/7775
• WorkCentre M20/M20i / M24 
• WorkCentre M118/M118i 
• WorkCentre Pro 32, 35, 40, 45, 55, 65, 75, 90 
• WorkCentre Pro 123/128, 133, 165/175 

• WorkCentre Pro 232/238, 245/255, 265/275 
• WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 
• Xerox 4595™ Copier/Printer (onder voorbehoud)

*Kijk op www.xerox.com voor SMARTsend ondersteuning.

Systemen met voorzieningen voor fax of e-mail 
via Internet (met behulp van SMARTsend Pro 
PaperWare omslagen), inclusief:
• WorkCentre Pro 685/785
• WorkCentre M20i
• WorkCentre M118i
• WorkCentre M24 

Vereisten voor WorkCentre Pro en 
DocumentCentre 
• Scan naar bestand geactiveerd
• TCP/IP
• LPR geactiveerd
• DNS hostnaam of statisch IP-adres toegekend

Ondersteunde uitvoerbestemmingen 
en taakregistraties 
• E-mailen
• FTP
• Map in Microsoft-netwerk
• NetWare-map (Novell® NetWare – versie 5.x of 

6.x)
• Remote printer
• Scannen naar URL
• Domino.doc (versie 3.1)
• Domino (versie 5.x of 6.0)
• DocuShare 5.0 en 6.0
• Microsoft SharePoint Portal Server 2001, 2003 

en 2007
• Hummingbird DM 5.1.0.5 (optioneel)
• Interwoven WorkSite 8.0 (optioneel)
• Documentum 5.2.5.SP3 (optioneel)
• Live Link Enterprise Server 9.5 (optioneel)

Bel vandaag nog voor meer informatie of ga naar www.xerox.com/offi ce
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