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ScanFlowStore®

Eenvoudig en intuïtief scannen

In de moderne snelle zakenwereld moet infor-
matie direct toegankelijk zijn. Bedrijfsprocessen 
en workflows zijn alleen efficiënt en doelmatig 
als alle onderdelen soepel werken. Als u echter 
over weinig budget, tijd en middelen beschikt, 
zit u niet te wachten op oplossingen die u niet 
eenvoudig kunt gebruiken of beheren. Het zoeken 
en ophalen van kwijtgeraakte of verkeerd gear-
chiveerde informatie en het verspreiden van 
papieren documenten kost tijd, geld en middelen. 
En dat alles gaat ten koste van uw productiviteit. 
Bovendien gaan die papieren processen niet goed 
samen met uw digitale workflows. 

Voor het overbruggen van deze digitale kloof heeft u een 
oplossing nodig die voor alle gebruikers toegankelijk is en die u 
naadloos kunt integreren in het hart van uw bedrijfsprocessen. 
U heeft een manier nodig om snel en eenvoudig informatie op 
papier te integreren in de belangrijkste processen van uw bedrijf. 
U wilt bovendien informatie in enkele seconden of minuten 
verwerken, en niet in enkele dagen of weken. U heeft beveiliging 
en flexibiliteit nodig. U heeft ScanFlowStore nodig.

Met ScanFlowStore is het integreren van documenten in digitale 
workflows net zo gemakkelijk als een kopietje maken. In een 
paar korte, eenvoudige stappen kunnen gebruikers meteen 
probleemloos informatie in papieren documenten vastleggen, 
opslaan en verspreiden naar elke netwerkbestemming vanaf 
Xerox-MFP's. Met de sneltoetsen van de gebruiksvriendelijke 
ScanFlowStore-workflows kunt u handmatige processen 
eenvoudig automatiseren. Informatie is direct beschikbaar 
en u hoeft uw werk niet te onderbreken om te zoeken naar 
kwijtgeraakte of verkeerd gearchiveerde documenten. Zo 
bespaart u tijd en geld. 

U scant gewoon een document en selecteert de workflow die u 
heeft ontworpen. Vervolgens kunt u de volledig geïndexeerde, 
digitale bestanden met doorzoekbare tekst naar elke gewenste 
locatie versturen of opslaan. ScanFlowStore is zowel veilig als 
flexibel. Gebruikers kunnen documenten opslaan als beveiligde 
PDF's of juist als bewerkbare bestanden voor Microsoft Office of 
Open Office, voor verdere bewerking en samenwerking. Dankzij 
de ongeëvenaarde prestaties van de OCR-engine van OmniPage 
maakt u met ScanFlowStore bijzonder nauwkeurige bestanden 
met doorzoekbare tekst. Door de bestanden te koppelen aan uw 
databases en back-endsystemen is de informatie toegankelijk waar 
en wanneer gebruikers deze nodig hebben. Ze kunnen eenvoudig in 
de back-endsystemen zoeken en informatie afdrukken, rechtstreeks 
vanaf uw Xerox-MFP. Bovendien blijft ScanFlowStore voor gebruikers 
zoveel mogelijk op de achtergrond. Ze werken direct met de Xerox-
MFP's die ze al kennen, zodat geen verdere training nodig is. 

Veilig scannen met persoonlijke scanin-
stellingen 
De verificatiemodule van ScanFlowStore biedt elke 
gebruiker een persoonlijke scanervaring op basis van hun 
aanmeldgegevens. Gebruikers hebben alleen toegang tot 
programma's (of bestemmingen binnen die programma's) 
die ze op hun werkstation kunnen gebruiken. Doordat 
activiteiten aan een enkele gebruiker worden gekoppeld in 
plaats van aan een algemene account voor een apparaat, 
bevatten controlesporen meer gedetailleerdere informatie. 

Dankzij de ScanFlowStore-verificatie kunt u kiezen voor 
een eenmalige aanmelding of aanmelding met een 
smartcard. ScanFlowStore werkt samen met:

	 •	Equitrac
	 •	Active	Directory
	 •	SecureJet
	 •	SafeCom
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Eenvoudige stappen voor 
intelligente archivering
Stap 1: Plaats het document dat u wilt archiveren op uw multifunctionele 
printer van Xerox. Het kan bijvoorbeeld gaan om een factuur, bestelling, 
contract, vervoersdocument, enzovoort.

Stap 2: Selecteer de juiste sneltoets in de ScanFlowStore-interface voor de 
gewenste workflow.

Stap 3: ScanFlowStore biedt tweerichtingscommunicatie tussen uw netwerk 
en de multifunctionele printer. U kunt dus zelf de locatie kiezen waar u het 
document wilt opslaan. De lijst met locaties is uit de database opgehaald en 
wordt op de interface van de MFP weergegeven. U kunt zelfs direct met de 
MFP naar de juiste opslagplaats in Windows-mappen, Microsoft SharePoint 
of Xerox DocuShare bladeren.

Stap 4: Druk op de startknop om het document te scannen. ScanFlowStore 
scant uw documenten en slaat deze op in de gewenste uitvoerindeling: PDF/A-, 
JPEG-, Excel-, Word-, TIFF- of OpenOffice-bestanden.

Stap 5: Het document wordt op de juiste netwerklocatie en in de 
gewenste uitvoerindeling opgeslagen op basis van de gegevens die u op 
de multifunctionele printer heeft ingevoerd. U kunt documenten opslaan 
in Windows-mappen, Xerox DocuShare en Microsoft SharePoint, maar ook 
in vele andere financiële of juridische toepassingen of toepassingen voor 
documentbeheer, CRM of ERP. Nuance heeft op basis van industriestandaarden 
connectors ontwikkeld voor veel bekende toepassingen. U kunt bovendien 
met weinig aanpassingen zelf een connector maken tussen veel andere 
toepassingen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Uw workflows verbeteren met één druk op een knop

U wilt… Oplossing van ScanFlowStore…

Uw papierwinkel inperken 
en bedrijfsprocessen en 
workflows efficiënter maken.

•		Bestanden	scannen,	indexeren	met	doorzoekbare	tekst	en	rechtstreeks	opslaan	in	Windows-
mappen of zakelijke toepassingen vanaf elke Xerox-MFP.

Documenten ophalen, 
bewerken en verspreiden.

•		Scannen	naar	elke	bestemming.
•		Scannen	naar	meerdere	bestemmingen	tegelijk.
•		De	optische	tekenherkenning	(OCR)	van	OmniPage	gebruiken	om	PDF-,	Word-,	Excel-	of	

OpenOffice-bestanden met doorzoekbare tekst te maken.
•		Gescande	documenten	en	andere	digitale	bestanden	in	één	PDF	combineren.

Samenwerken en informatie 
delen.

•		Rechtstreeks	naar	e-mailprogramma's	scannen	vanaf	uw	MFP	van	Xerox.
•		Rechtstreeks	naar	faxprogramma's,	netwerkmappen	of	databases	faxen.
•		Gescande	documenten	opslaan	als	bewerkbare	Microsoft	Office-	of	Open	Office-bestanden.

Gescande documenten 
beveiligen.

•		PDF-beveiligingsinstellingen	toepassen.
•		Gebruikers	verifiëren.
•		Controlesporen	bijhouden.
•		PDF/A-bestanden	maken.

Grote hoeveelheden inhoud 
verwerken, zoals formulieren.

•		Zone-OCR	gebruiken	om	metagegevens	uit	documenten	te	extraheren	en	deze	gegevens	
gebruiken om PDF-eigenschappen in te vullen, documentnamen op te geven, mappen te 
maken en documenten door te sturen naar de juiste bestemming.
•		Streepjescodeherkenning	gebruiken	om	batchverwerking	voor	scannen	te	stroomlijnen	en	

het invoeren van metagegevens op de Xerox-MFP overbodig te maken.



Functies en voordelen
Functie Beschrijving Voordelen

Zone-OCR en 
streepjescodeherkenning. 

De ScanFlowStore-functie voor gegevensherkenning zorgt 
ervoor dat gebruikers snel grote batches kunnen verwerken. Ze 
hoeven niet meer handmatig indexinformatie voor documenten 
in te voeren op de Xerox-MFP. U kunt streepjescodeherkenning 
gebruiken om documenten te scheiden op voorblad of naam, 
en gescande bestanden te indexeren. Met zone-OCR kunnen 
gebruikers documentsjablonen maken die op waarden zijn 
gebaseerd. Zo kan specifieke informatie over een document 
worden getraceerd of kunnen gebieden met metagegevens 
worden geselecteerd. 

•		Nooit	meer	verkeerd	gearchiveerde	of	
onjuist gerouteerde informatie door 
verkeerde gebruikersinvoer.
•		Snellere	verwerking.
•		Geen	vertragingen	en	extra	kosten	meer	

voor papierverwerking.

Bates-stempels. Met Bates-stempels worden documenten bij het scannen door-
lopend	genummerd	of	van	een	datum-/tijdstempel	voorzien.	
Gebruikers	kunnen	de	tekst	en/of	nummers	en	de	positie	van	
de stempel aanpassen. 

•		Gegarandeerde	documentauthenticiteit.
•		Efficiënt	informatiebeheer.
•		Met	controlesporen	wordt	alle	relevante	

informatie over gescande documenten 
bijgehouden, zodat u kunt voldoen aan 
wettelijke verplichtingen.

Controlesporen. Met controlesporen wordt alle relevante informatie over 
gescande documenten bijgehouden zodat beheerders inzicht 
hebben in scanactiviteiten.

•		U	kunt	transactielogboeken	van	alle	scan-
activiteiten bijhouden om naleving van 
vereiste regelgeving te waarborgen. 

Volledige synchronisatie 
met e-mail. 

Met ScanFlowStore kunt u gescande documenten converteren 
en ze als bijlage koppelen aan uitgaande e-mailberichten. 
Gebruikers kunnen in bedrijfsadresboeken naar de juiste 
contactpersonen zoeken of adressen handmatig invoeren. 
Verzonden items worden aan gebruikers in plaats van aan appa-
raten gekoppeld. Bovendien wordt een kopie van alle verzonden 
e-mails in de map Verzonden items van de gebruikers geplaatst. 

•		Identificatie	van	individuele	gebruikers.	
•		Tijdsbesparing	bij	het	selecteren	van	

geadresseerden.
•		Eenvoudig	verzonden	items	terugvinden	

op uw pc.

Aanpassingen 
en verificatie. 

Scanmenu's kunnen worden aangepast op basis van de unieke 
ID en het unieke wachtwoord van een gebruiker. De gegevens 
en voorkeuren van de gebruiker kunnen vervolgens door Active 
Directory of lokaal worden gevalideerd. 

•		Efficiëntie	verhogen	door	gebruikers	vanaf	
elke Xerox-MFP op elke gewenste manier 
en op elke gewenste locatie te laten 
werken.
•		Behalve	een	betere	beveiliging	heeft	u	ook	

meer controle over gescande documenten.

Uitvoer naar meerdere 
indelingen. 

U kunt gescande documenten naar meerdere indelingen 
converteren,	zoals	PDF,	PDF/A,	JPEG,	TIFF,	Word,	Excel	en	Open-
Office. U kunt de tekst in de bestanden doorzoekbaar maken 
zodat u nog sneller vereiste informatie kunt terugvinden. Scan-
FlowStore biedt beveiliging en samenwerkingsmogelijkheden 
met	één	druk	op	de	knop.	

•		Meer	mogelijkheden	met	gescande	docu-
menten.
•		Geen	tijd	meer	nodig	voor	het	opnieuw	

maken van documenten of bewerken van 
informatie. U scant eenvoudig naar een 
bewerkbare indeling.

Geavanceerde 
beeldverwerking. 

De kwaliteit van een gescand beeld is voornamelijk afhankelijk 
van het originele document. Met ScanFlowStore kunt u correc-
ties toepassen, zoals optimaliseren, rechtzetten en automatisch 
draaien. Zo schoont u veelvoorkomende onvolkomenheden op 
en zorgt u voor nog duidelijkere en nuttigere documenten. 

•		U	verspilt	geen	tijd	meer	aan	het	opnieuw	
maken van documenten.
•		Gescande	beelden	zijn	duidelijker	en	

kunnen optimaal worden gebruikt.

Scannen naar elke 
bestemming. 

U	kunt	met	één	druk	op	de	knop	documenten	scannen	en	overal	
opslaan:	in	Windows-mappen,	een	contentmanagementsysteem	
of een andere zakelijke toepassing. 

•		Vermijd	administratieve	rompslomp	en	
integreer scanmogelijkheden naadloos in 
uw bestaande workflows.
•		Neem	voor	een	gedetailleerde	lijst	van	

beschikbare integratiemogelijkheden 
contact op met uw Xerox-vertegenwoor-
diger of ga naar www.scanflowstore.com.
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ScanFlowStore
-		Naadloze	integratie	met	uw	bestaande	

workflows
-  Besparing van tijd en geld
-  Gebruiksvriendelijk
-  Kostenbesparing en hogere efficiëntie
-  Conversie naar bestanden met doorzoekbare 

tekst
-  Scannen naar elke bestemming.
-  Betaalbaar
-  Rechtstreeks naar uw zakelijke toepassing 

scannen

Ondersteunde Xerox-apparatuur

Neem	voor	meer	informatie	over	
ondersteunde Xerox-apparatuur 
contact op met uw Xerox-
vertegenwoordiger of ga naar www.
scanflowstore.com

Contactgegevens:

Nuance Communications, Inc, International
Guldensporenpark 32
9820 Merelbeke, 
België
www.scanflowstore.com
info@scanflowstore.com 
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