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Conectores do ScanFlowStore

Digitalize diretamente para os aplicativos 
que impulsionam os seus negócios
As informações são vitais em uma empresa. Para 
manter os negócios em movimento, as informações 
precisam estar acessíveis quando e onde são 
necessárias. Porém, quando essas informações estão 
disponíveis em um papel perdido ou mal arquivado, 
tornam-se inúteis. 

A integração das informações em papel com os 
aplicativos que impulsionam os seus negócios 
nunca foi tão fácil. Na interface de usuário do 
ScanFlowStore, você só precisa pressionar um 
botão para navegar até os destinos e selecionar 
diretamente nas multifuncionais Xerox. A 
conectividade dinâmica e bidirecional entre 
o ScanFlowStore e os sistemas corporativos 
garante que os usuários, na multifuncional Xerox, 
sejam sempre apresentados ao mesmo acesso 
que encontrariam em sua estação de trabalho, 
acelerando a adaptação e eliminando a necessidade 
de treinamento. Devido a essa conexão direta 
entre a multifuncional e o aplicativo, os arquivos 
digitalizados e armazenados na multifuncional 
Xerox são indexados usando apenas os valores 
aceitos pelo aplicativo, fazendo com que o arquivo 
seja armazenado e indexado corretamente de 
primeira, todas as vezes. O suporte condicional a 
metadados agiliza a indexação de documentos na 
multifuncional, apresentando apenas os valores 
associados a seleções anteriores de metadados, 
poupando o tempo do usuário e reduzindo os erros. 
A associação dos conectores do ScanFlowStore com 
o imbatível reconhecimento óptico de caracteres 
(OCR) zonal da Nuance otimizado pelo OmniPage 
ou com módulos de reconhecimento de código 
de barras automatiza ainda mais os processos de 
armazenamento e distribuição e reduz os erros 
associados à inserção manual de dados. 

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

•  Poupa tempo

•  Derruba os custos de distribuição

•  Garante precisão

•  Padroniza o armazenamento

•  Localiza informações mais rápido
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Usando o ScanFlowStore em conjunto com Conectores 
para os aplicativos a seguir, os usuários podem digitalizar 
diretamente para pastas, repositórios, bibliotecas, coleções, 
etc., a partir de qualquer multifuncional Xerox compatível. 
Os destinos podem ser inseridos manualmente ou 
selecionados no visor da multifuncional. 

•  AccountView — Novo! Processamento aperfeiçoado de 
grandes conjuntos de dados!

•  AFAS Profit

•  Exact e-Synergy, e- Synergy Enterprise — Novo! Validação 
de dados aperfeiçoada!

•  Exact Globe

•  Lotus Notes

•  Microsoft Dynamics CRM

•  Microsoft SharePoint — Novo! Agora armazena listas! Faça 
mais com metadados — Crie subpastas ou use metadados 
para preencher nomes e propriedades de arquivos

•  Open Text LiveLink ECM — Novo! Suporte aperfeiçoado para 
Espaços de Trabalho Pessoais!

•  Open Text eDOCS — Novo! Modifique valores de busca 
para valores válidos de perfis do eDOCS! Navegue por todas 
as pastas no eDOCS 5.x! Agora com suporte para perfis 
personalizados!

•  Oracle

•  ProLaw

•  SQL — Novo! Melhor desempenho de filtragem de SQL para 
grandes bancos de dados!

•  SQL Express

•  SuperOffice

•  Unit 4 Multivers

•  Worldox — Novo! Agora com suporte para GX2 e buscas 
de campos relacionados!

•  Xerox DocuShare

Dispositivos Xerox compatíveis
Para obter mais informações sobre dispositivos Xerox 
compatíveis, contate seu representante Xerox ou 
visite www.scanflowstore.com.
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