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A iXware Digitalização dá-lhe completa 
liberdade no apoio ao seu negócio, ao fazer dos 
documentos de papel parte do seu workflow 
digital. A iXware Digitalização faz da sua MFP 
da Xerox o acesso ao workflow digital e torna-a 
ainda mais multifuncional, colocando ao seu 
dispor todo o poder e funcionalidade da iXware.

A iXware adicionou a funcionalidade de 
digitalização ao interface EIP da Xerox, por 
esta ser tão procurada. Use a sua MFP da Xerox 
para digitalizar documentos da sua network ou 
aplicação comercial.

A solução para digitalização e fax
Saiba mais em www.ixware.com

Fácil de guardar
Simplesmente vá até à sua MFP da Xerox com EIP 
instalada, seleccione o template de digitalização, 
seleccione / responda às questões no écran 
(formuladas pela sua empresa) e a iXware 
fará uma OCR do documento e arquiva-lo-á 
digitalmente como mensagem PDF ou envia-lo-á 
para a sua aplicação empresarial, para arquivo ou 
processamento. 

Fácil de encontrar
Como a iXware guarda os documentos como 
ficheiros PDF facilmente pesquisáveis, pode 
usar o Acrobat Reader ou qualquer outra 
ferramenta informática de pesquisa para 
encontrar o documento certo. Pode procurar 
por metadata, pois as respostas às perguntas no 
écran da sua MFP da Xerox entraram ao mesmo 
tempo que a digitalização, ou pode pesquisar 
por conteúdo. O nome de um fornecedor, uma 
morada, uma quantia… qualquer pista o levará  
instantaneamente ao documento certo.

Fácil de integrar
Use a filosofia de abertura da iXware para integrar 
qualquer aplicação comercial (ERP/CRM/DM). A 
iXware Digitalização coloca os seus documentos 
onde os precisa e da forma como os precisa.

Fácil de usar
O utilizador tem um simples interface EIP na sua 
MFP da Xerox para daí poder digitalizar, enviar 
faxes e emails. Emails vêm facilmente da função 
Digitalização e/ou Fax. É intuitivo! É fácil!

Product / solution art-
work to go in this area



A solução para digitalização e fax
Saiba mais em www.ixware.com

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

Fácil de configurar
O modelo de digitalização da iXware dá-lhe completa liberdade no 
apoio ao seu negócio. Os templates são fáceis de criar e modificar. 
Simplesmente formule as questões mais relevantes para que 
o utilizador consiga responder. As respostas podem ser dadas 
manualmente (alfanuméricas) ou seleccionadas de tabelas previamente 
definidas na sua MFP da Xerox.

Fácil de expandir
A iXware Digitalização pode ser facilmente expandida com outros 
módulos da iXware: e um mais um não faz dois! Com dois módulos 
adicionados, múltiplas funções vêm. Por exemplo:

•	 Fax e email – A estrutura modular da iXware permite-lhe combinar 
outras funções agora ou mais tarde. A funcionalidade OCR da  
iXware Digitalização acrescenta valor extra ao módulo iXware Fax, 
ao permitir que guarde faxes como ficheiros de PDF facilmente 
pesquisáveis.

•	 XML – O módulo XML deixa-o guardar documentos digitalizados 
em aplicações empresariais, tais como DM, CRM ou ERP, mas 
também o deixa fazer faxes a partir destas aplicações. Use a iXware 
para converter ficheiros digitais previamente existentes  na sua 
network ou em aplicações empresariais em documentos PDF 
facilmente pesquisáveis.

•	 Redundância / load balancing – Implemente as opções de 
redundância e load balancing em ambientes críticos.

Especificações

Requisitos de hardware (servidor):

•	 Pergunte por requisitos de hardware.

Produtos da Xerox em apoio:

•	 Todos	as	MFP	da	Xerox	activadas	com	
EIP.

Aplicações de apoio:

•	 Use	a	filosofia	de	abertura	da	iXware	
para integrar qualquer aplicação 
empresarial (ERP/CRM/DM).

Outras brochuras disponíveis:
•	 iXware Fax & Digitalização

•	 iXware Fax

•	 iXware Autenticação da Digitalização

•	 iXware Formatos de Documentos 
Digitalizados

•	 iXware Digitalização de Códigos de 
Barras

•	 iXware Digitalização de Folhetos

•	 iXware Digitalização Integrada

•	 iXware Digitalização OCR

Contactos iXware
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Europa 
Pamafe Informática

(351) 226 199 600

(351) 226 199 609

www.ixware.com

info@ixware.com

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

Working together...  
getting results.

Together we can.

Simplesmente vá até à sua MFP da 
Xerox activada com EIP e digitalize o seu 
documento, usando intuitivamente os 
templates.

O servidor da iXware converterá os 
documentos num ficheiro PDF ou Multi-
page Tiff e guarda-los-á na network da 
sua empresa ou  numa das aplicações 
comerciais.

Pode facilmente encontrar qualquer 
documento digitalizado no desktop do 
seu computador.


