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Xerox SMARTsend 3.0
Φυλλάδιο

Xerox® SMARTsend® 3.0
Γρήγορη και ασφαλής 
σάρωση
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Χρησιµοποιήστε τις ισχυρές δυνατότητες σάρωσης για να 
µεταµορφώσετε τον τρόπο εργασίας σας. Η λύση είναι το λογισµικό 
SMARTsend®. Χρησιµοποιήστε το SMARTsend και το πολυλειτουργικό σας 
σύστηµα για να σαρώσετε αντίτυπα σε ψηφιακή µορφή και να τα διανείµετε 
σε πολλούς προορισµούς, ώστε περισσότερα άτοµα να έχουν πρόσβαση σε 
περισσότερες πληροφορίες.

Αυξήστε την παραγωγικότητα µε 
ισχυρές δυνατότητες σάρωσης

Η εργασία εκσυγχρονίστηκε
Το λογισµικό SMARTsend σας βοηθάει 
να απλοποιήσετε τη διαχείριση των 
πληροφοριών. Μοιραστείτε τα έγγραφα µε 
χαρακτηριστική ευχέρεια. 

@ιαµοιράστε πληροφορίες από αντίτυπα 
µέσα σε δευτερόλεπτα. Σαρώστε το 
έγγραφο µία φορά και το SMARTsend θα 
το µετατρέψει σε ψηφιακή µορφή και 
θα το στείλει στους προορισµούς που 
προγραµµατίζετε στη ροή εργασίας, όπως 
σε πολλές διευθύνσεις email ταυτόχρονα, 
χώρους αποθήκευσης, δικτυακούς 
φακέλους, φακέλους FTP, διευθύνσεις URL ή 
αποµακρυσµένους εκτυπωτές.

•  Χρησιµοποιήστε το κουµπί Scan to 
Home για αποστολή εγγράφων στο 
προσωπικό σας email, σε συστήµατα 
ECM ή σε δικτυακό φάκελο. Υλοποιήστε 
ροή εργασίας µε µία µόνο σάρωση που 
απαιτεί έλεγχο ταυτότητας δικτύου 
ή καταχώρηση κωδικού PIN ή ακόµα 
µεµονωµένες ροές εργασίας σάρωσης 
για κάθε χρήστη των ανεξάρτητων 
λειτουργιών. 

•  Με τη δυνατότητα σάρωσης και 
αποθήκευσης, µπορείτε να σαρώνετε 
σε έγγραφα διπλής όψης και 
έγχρωµα έγγραφα, να αλλάζετε την 
ανάλυση σάρωσης και να προβάλετε 
µεγαλύτερες µικρογραφίες σε ένα 
µεγαλύτερο περιβάλλον εργασίας για το 
πολυλειτουργικό σύστηµα. Επιπρόσθετα, 
µπορείτε να εκτυπώσετε σε διπλή όψη και 
έγχρωµα µε τη δυνατότητα αναζήτησης 
και εκτύπωσης.

•  Όταν δηµιουργείτε ροές εργασιών 
προς διανοµή, δεν χρειάζεται να 
πληκτρολογήσετε τις διευθύνσεις email 
καθώς έχετε απευθείας πρόσβαση στον 
πλήρη κατάλογο αλληλογραφίας.

•  Οι ισχυρές δυνατότητες οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) 
(διαθέσιµο στην έκδοση Pro) 
διασφαλίζουν την ακρίβεια των 
σαρωµένων εγγράφων και ότι διατηρούν 
τη διάταξη και µορφοποίηση της σελίδας 
σε µεγάλη γκάµα µορφών αρχείων. 

•  Με το SMARTsend Pro, µπορείτε να 
καθορίσετε την κατάλληλη µορφή 
αρχείου για κάθε προορισµό στη ροή 
εργασίας, ώστε αν ένας προορισµός 
απαιτεί PDF ή TIFF και άλλος αρχεία Word 
ή Excel, να µην υπάρχει πρόβληµα. 

•  Χρησιµοποιήστε το SMARTsend Pro για 
να µετατρέψετε τα σαρωµένα έγγραφα 
σε αρχεία PDF κειµένου µε δυνατότητα 
αναζήτησης, Word ή Excel και να τα 
διανείµετε απευθείας στο DocuShare® 
ή σε άλλους υποστηριζόµενους 
χώρους αποθήκευσης– µετατρέποντας 
τα αντίτυπα σε άµεσα διαθέσιµη, 
ευρετηριοποιηµένη γνώση.

•  Το SMARTsend 3.0 υποστηρίζει OCR σε 
µορφές MS Word 2007, MS Excel 2007 και 
WordPerfect 10.

•  Το SMARTsend σάς επιτρέπει να ρυθµίζετε 
αυτόµατες επιβεβαιώσεις µέσω email ή 
εκτυπωµένες, για να βεβαιώνεστε ότι τα 
αρχεία σας έχουν παραδοθεί.



1.  Yηµιουργήστε τη ροή εργασίας στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιώντας οδηγούς ροής εργασίας, υποδείξτε προορισµούς εγγράφων, 
ψηφιακές µορφές, τον τρόπο δηµοσίευσης κ.λπ.

2.  Yηµοσίευση της ροής εργασίας
α.  Στη συσκευή: Στο περιβάλλον εργασίας, µεταβείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποθηκευµένων ροών εργασίας, επιλέξτε τη δική σας, 

σαρώστε το έγγραφο για διανοµή, πατήστε το κουµπί έναρξης!
β.  Εξώφυλλο PaperWare: Εκτυπώστε ένα εξώφυλλο PaperWare, αναφέροντας τους προορισµούς της ροής εργασίας, τοποθετήστε το 

πάνω από το έγγραφο, σαρώστε και το SMARTsend θα ερµηνεύσει και θα δροµολογήσει αναλόγως το έγγραφο.
3.  Επωφεληθείτε από τις ισχυρές λειτουργίες του SMARTsend. Σε µία µόνο απλή ροή εργασίας διανείµατε τις πληροφορίες σε πολλούς 

προορισµούς και σε πολλούς παραλήπτες.

Πραγµατοποιήστε λήψη µιας δωρεάν δοκιµαστικής έκδοσης SMARTsend® 3.0 από την τοποθεσία www.xerox.com/SMARTsend.

!ηµοσίευση της ροής εργασίας
•  Ροή εργασίας συστήµατος
•  Ροή εργασίας PaperWare

•  Σάρωση σε email
•  Σάρωση σε αποθηκευτικό 

χώρο
•  Σάρωση σε αρχείο

Εκτύπωση σε 
αποµακρυσµένο 
σύστηµα

!ηµιουργία της ροής 
εργασίας
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Το έξυπνο µέλος του δικτύου 
σας
Το λογισµικό SMARTsend είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστο και συµβατό µε το περιβάλλον 
IT που χρησιµοποιείτε. @ιευκολύνει την 
εργασία των διαχειριστών συστήµατος.

•  Αξιοποιεί τα προφίλ χρηστών στο δίκτυο 
για ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση. @εν 
είναι ανάγκη να κάνετε ρυθµίσεις για 
µεµονωµένους χρήστες και να θέλετε να 
περιορίσετε την πρόσβαση, µπορείτε να 
το κάνετε επίσης. 

•  Παρέχει αυτόµατη ανίχνευση συσκευών 
ώστε οι χρήστες να εντοπίζουν εύκολα 
το καταλληλότερο πολυλειτουργικό 
σύστηµα.

•  Παρέχει τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος 
λιστών συσκευών µε βάση τη θέση 
και το όνοµα συσκευής, καθώς και 
τη δυνατότητα πρόσβασης ενός 
περιβάλλοντος εργασίας συσκευής που 
βασίζεται στο Web για διαχειριστές.

•  Παρέχει µέγιστο βαθµό ασφάλειας για 
σηµαντικές πληροφορίες για πολλαπλές 
δυνατότητες ασφαλείας, όπως ασφαλή 
κρυπτογραφηµένη αρχειοθέτηση end-to-
end µέσω HTTPS, ασφαλής εντοπισµός 
συσκευής και παραµετροποίηση µέσω 
SNPMv3, ενσωµατωµένος έλεγχος 
ταυτότητας δικτύου και ιδιωτικές ροές 
εργασιών µε κωδικό πρόσβασης.

•  Το αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων 
διασφαλίζει ότι όλες οι ροές εργασίας θα 
έχουν µια αναφορά ελέγχου.

•  Επιτρέπει την αυτόµατη διαγραφή των 
ροών εργασιών που έχουν λήξει ή είναι 
παλιές.

Τεχνολογικά εξελιγµένο
Τα κορυφαία χαρακτηριστικά του 
λογισµικού SMARTsend είναι σχεδιασµένα 
για να βελτιστοποιούν την επένδυσή σας σε 
υποδοµές δικτύου και εκσυγχρονίζουν τις 
επιχειρηµατικές διαδικασίες.

•  Υποστηρίζει πολλαπλά προϊόντα Xerox, 
όπως το Xerox® ColorQube™, ασπρόµαυρα 
και έγχρωµα συστήµατα WorkCentre® 
Pro, καθώς και παλαιότερες συσκευές 
Document Centre® µε δυνατότητα 
σάρωσης. 

•  Σας επιτρέπει να προσθέτετε 
πληροφορίες ευρετηριοποίησης 
(µετα-δεδοµένα) σε έγγραφα και να 
χρησιµοποιείτε αυτά τα δεδοµένα 
αναγνώρισης αργότερα για να τα 
αναζητήσετε, ώστε να βρίσκετε πιο 
εύκολα τα έγγραφά σας.

•  Παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες µέσω 
του SDK υπηρεσίας Web:

 –  @ιαχείριση εργασίας 
(συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής 
προγραµµατισµένων εργασιών και 
ακύρωσης)

 –  @ιαχείριση πλατφόρµας

 –  @ιαχείριση ροής εργασίας

 –  Ρύθµιση παραµέτρων συσκευής

 –  @ιαχείριση Scan to Home

•  Οι πελάτες µε πολυλειτουργικά 
συστήµατα Xerox µε δυνατότητα EIP 
µπορούν να σαρώνουν εύκολα και 
να αποθηκεύουν πληροφορίες από 
αντίτυπα, όπως έντυπα εξόδων ή 
αρχεία ασθενών, σε χώρο αποθήκευσης 
εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων 
φακέλων Xerox DocuShare® Microsoft 
SharePoint® και Windows.

 –  Στην οθόνη αφής του πολυλειτουργικού 
συστήµατος, µπορείτε να επιλέξετε το 
εικονίδιο σάρωσης σε αποθηκευτικό 
χώρο, που µπορεί να προσαρµοστεί για 
να πληρούνται οι ανάγκες της εταιρείας, 
για παράδειγµα "Scan to DocuShare."

 –  Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
αναζήτηση στους ηλεκτρονικούς 
φακέλους και τις αρχειοθήκες για 
επιλογή του προορισµού για το έγγραφό 
σας.

 –  Όταν πατάτε το εικονίδιο σάρωσης, 
στην οθόνη εµφανίζεται µια 
µικρογραφία του εγγράφου, ώστε 
να έχετε oπτική επιβεβαίωση ότι η 
σάρωση των πληροφοριών έγινε σωστά. 
Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόµατα 
των εγγράφων χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο από την οθόνη αφής.

 –  Όταν επιλέξετε το κουµπί αποθήκευσης, 
η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Σε αυτό 
το σηµείο, µπορείτε να επιλέξετε την 
εκτύπωση µιας αναφοράς επιβεβαίωσης 
που επαληθεύει την κατάσταση 
εργασίας.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά για το Xerox® SMARTsend® 3.0

Βασικές δυνατότητες του SMARTsend
 •  Εφαρµογή λογισµικού που βασίζεται στο 
Web, η οποία αυτοµατοποιεί τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό, τη µετατροπή και τη διανοµή 
των εγγράφων σε χαρτί, ώστε περισσότεροι 
χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες 
πληροφορίες.

 •  @ηµιουργία ροής εργασίας χρησιµοποιώντας 
οδηγούς που ανοίγουν στο πρόγραµµα 
περιήγησης στο Web

 •  @ροµολογήστε εργασίες σε πολλαπλούς 
προορισµούς µε µία σάρωση

 •  Προσθέστε πληροφορίες ευρετηριοποίησης 
(µετα-δεδοµένα) σε σαρωµένα έγγραφα

 •  Μετατρέψτε τα σαρωµένα έγγραφα σε 
διάφορες πρότυπες µορφές αρχείων

 •  @ιαφοροποιήστε τη µορφή του σαρωµένου 
ειδώλου ανάλογα µε τον προορισµό

 •  Το χαρακτηριστικό Scan to Home διευκολύνει 
τον καθορισµό προορισµών σάρωσης 
(διεύθυνση email, τοποθεσία FTP, συστήµατα 
ECM ή δικτυακό φάκελο) για χρήστες των 
ανεξάρτητων λειτουργιών

 •  Ασφαλής κρυπτογραφηµένη µετάδοση 
σαρωµένων δεδοµένων µέσω πρωτοκόλλου 
HTTPS

 •  Ιδιωτικές ροές εργασίας (µε έλεγχο ταυτότητας 
δικτύου για πολυλειτουργικό σύστηµα)

 •  Επιβεβαίωση παράδοσης εργασίας µε email ή 
εκτύπωση σελίδας στην προέλευση σάρωσης 
του πολυλειτουργικού συστήµατος

Βασικές δυνατότητες του SMARTsend 
Pro
ότι περιλαµβάνει το SMARTsend και επιπλέον:

 •  Προετοιµασία της ροής εργασίας 
χρησιµοποιώντας το PaperWare (εξώφυλλα 
για σάρωση) που επιτρέπει την αλλαγή των 
προορισµών σάρωσης από την προέλευσης της 
σάρωσης

 •  Ενσωµατωµένη οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων που διευκολύνει την αυτόµατη 
ψηφιακή αρχειοθέτηση και τη µετατροπή των 
εγγράφων

Χαρακτηριστικά συστήµατος
Για καλύτερη απόδοση συνιστάται η 
εγκατάσταση του λογισµικού SMARTsend σε 
αποκλειστικό server/υπολογιστή. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις είναι:
• CPU: 1,0 GHz ή ταχύτερη
• Σκληρός δίσκος  1 GB ή περισσότερος 

ελεύθερος χώρος στο δίσκο
• Μνήµη RAM: 512 MB ή µεγαλύτερη. 

Συνιστάται 1 GB ή 
µεγαλύτερη για όλα τα 
λειτουργικά συστήµατα και 
απαιτείται για Windows Vista

• Πρωτόκολλο δικτύου: TCP/IP 
(υποστηρίζει επίσης HTTP/
HTTPS)

• Μονός προσαρµογέας δικτύου 
(δεν υποστηρίζονται πολλαπλοί προσαρµογείς)

• Ο υπολογιστής δεν µπορεί να είναι ελεγκτής 
δικτύου.

Το SMARTsend µπορεί να εγκατασταθεί επίσης σε 
κοινόχρηστο server εκτύπωσης ή αρχείων µε τις 
παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις.

Υποστηριζόµενα λειτουργικά 
συστήµατα 
• Windows 2003 Server µε ενεργοποιηµένο ASP.

NET, µε όλα τα service pack και τις κρίσιµες 
ενηµερωµένες εκδόσεις και εγκατεστηµένο το 
Internet Information Services (IIS)

• Windows 2008 Server
• Windows XP Professional Workstation SP2 

Platform
• Vista Business Edition
Οι εφαρµογές SMARTsend EIP υποστηρίζονται 
µόνο σε διακοµιστές Windows 2003 και 2008, όχι 
σε XP Pro ή Vista Business Server.
Το SMARTsend µπορεί να εγκατασταθεί επίσης 
στα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα σε 
συνδυασµό µε VMwave Virtual Infrastructure ή 
Microsoft Virtual PC / Virtual Server. Αυτό µπορεί 
να µειώσει την απόδοση (πιο αργή επεξεργασία) 
µε βάση την εικονική µηχανή.

Απαιτήσεις συστήµατος-πελάτη 
Η διασύνδεση πελάτη SMARTsend βασίζεται σε 
πρόγραµµα περιήγησης στο Web και ανοίγει από 
τα παρακάτω υποστηριζόµενα προγράµµατα:
Προγράµµατα των Windows 

 •  Microsoft Internet Explorer έκδοση 5.5 και 
νεότερες

Συστήµατα Windows/Mac
 •  Netscape Navigator έκδοση 7.0 και νεότερες
Mac OS X v10.2 ή νεότερες

 •  Mozilla έκδοση 1.7 και νεότερες
 •  Mozilla FireFox έκδοση 1.0.6 και νεότερες
Συστήµατα Linux/Unix

 •  Mozilla έκδοση 1.7 και νεότερες
 •  Mozilla FireFox έκδοση 1.0.6 και νεότερες

Υποστηριζόµενες πολυλειτουργικές 
συσκευές Xerox*  
Τα παρακάτω πολυλειτουργικά συστήµατα Xerox 
µε δυνατότητα σάρωσης έχουν πιστοποιηθεί για 
λειτουργία µε το SMARTsend:
• 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 
• Φωτοαντιγραφικό/εκτυπωτής Xerox 4595™ (µε 

περιορισµούς)

*Ελέγξτε στο www.xerox.com για την υποστήριξη του SMARTsend.

Συσκευές µε δυνατότητα Internet Fax ή Email 
(µέσω της χρήσης εξώφυλλων SMARTsend Pro 
PaperWare), συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
• WorkCentre Pro 685/785
• WorkCentre M20i
• WorkCentre M118i
• WorkCentre M24 

Απαιτήσεις για WorkCentre Pro και 
Document Centre 
• Με δυνατότητα σάρωσης σε αρχείο
• TCP/IP
• Με δυνατότητα LPR 
• Με ανάθεση ονόµατος κεντρικού υπολογιστή 

DNS ή στατικής διεύθυνσης IP

Υποστηριζόµενοι προορισµοί εξόδου 
και χώροι αποθήκευσης/διακίνησης 
• Email
• FTP
• Φάκελος δικτύου Microsoft
• Φάκελος NetWare (Novell® NetWare–έκδοση 

5.x ή 6.x)
• Αποµακρυσµένος εκτυπωτής
• Σάρωση σε διεύθυνση URL
• Domino.doc (έκδοση 3.1)
• Domino (έκδοση 5.x ή 6.0)
• DocuShare 5.0 και 6.0
• Microsoft SharePoint Portal Server 2001, 2003 

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