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ScanFlowStore®
Digitalização fácil e intuitiva
No mundo corporativo acelerado da atualidade,
ter informações imediatamente acessíveis é
uma necessidade, e não um luxo. No entanto,
os processos e fluxos de trabalho corporativos
são tão rápidos e eficientes E com dinheiro,
tempo e recursos limitados à sua disposição,
"soluções" difíceis de usar ou administrar podem
prejudicar mais do que ajudar. Localizar e
recuperar informações perdidas ou mal arquivadas
e distribuir documentos de papel desperdiça
tempo, dinheiro e recursos que seriam melhor
empregados em trabalho mais produtivo,
além de criar processos análogos que nunca se
harmonizam perfeitamente com os fluxos de
trabalho digitais.
Para transpor esse barreira digital, você precisa de uma solução
que seja acessível a todos os usuários e se interlace perfeitamente
com os processos corporativos. Você precisa de uma maneira
rápida e fácil de liberar as informações do papel e integrá-las
aos processos que impulsionam os seus negócios. Você precisa
processar informações em segundos ou minutos, e não em dia ou
semanas. Você precisa de segurança e flexibilidade. Você precisa
do ScanFlowStore.
Com o uso do ScanFlowStore, integrar documentos a fluxos de
trabalho digitais é tão simples como tirar uma cópia. Em poucas
etapas curtas e simples, os usuários capturam, armazenam
e distribuem informações anteriormente disponíveis apenas
em documentos em papel para qualquer destino na rede,
diretamente das multifuncionais Xerox, todas as vezes. Os
fluxos de trabalho simples ativados por botões de atalho
do ScanFlowStore automatizam processos anteriormente
manuais, poupando tempo e dinheiro por tornar as informações
imediatamente disponíveis e reduzindo drasticamente o tempo
de inatividade com busca de informações perdidas ou mal
arquivadas.

Digitalização segura e personalizada
O módulo de autenticação do ScanFlowStore cria
experiências pessoais de digitalização para todos os
usuários, com base em suas credenciais de login. Os
usuários só podem acessar os aplicativos (ou destinos
dentro dos aplicativos) aos quais têm acesso em suas
estações de trabalho. E a associação da atividade aos
usuários, em vez do uso de uma conta geral vinculada
ao dispositivo, agrega outra camada de detalhes às
trilhas de auditoria.
A autenticação do ScanFlowStore pode utilizar logins
SSO (de logon único) e via cartões inteligentes e se
integrar ao:
• Equitrac
• Active Directory
• SecureJet
• SafeCom
Basta digitalizar um documento, selecionar um fluxo
de trabalho e armazenar ou enviar arquivos eletrônicos
totalmente indexados e pesquisáveis mundo afora, para
o seu escrit´roio ou para a sua rede externa. Projetado
tendo em vista tanto a segurança quanto a flexibilidade,
o ScanFlowStore permite que os usuários armazenem
documentos como PDFs protegidos ou arquivos editáveis
compatíveis com Microsoft Office ou Open Office, para
posterior colaboração e edição. Usando o potencial sem
precedentes do mecanismo de OCR do OmniPage, o
ScanFlowStore cria arquivos pesquisáveis com uma precisão
imbatível. A conectividade bidirecional com os seus
bancos de dados e sistemas back-end tornam acessíveis as
informações quando e onde são necessárias – simplesmente
procure e imprima a partir dos sistemas
back-end na sua própria multifuncional
Xerox. E mais, o ScanFlowStore foi
projetado para ficar "invisível" para os
usuários – basta trabalharem diretamente
das multifuncionais Xerox com as quais já
estão familiarizados – sem treinamento
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Etapas simples para um
arquivamento inteligente
Etapa 1. Coloque o documento que deseja arquivar sobre a multifuncional
Xerox. Pode ser, por exemplo, um(a) fatura, pedido, contrato, documento de
expedição, etc.
Etapa 2. Usando a interface do ScanFlowStore, clique no botão de atalho de
sua preferência para selecionar o fluxo de trabalho correto.

Etapa 1

Etapa 3. Com a comunicação bidirecional do ScanFlowStore entre sua rede e a
multifuncional, isso é possível. Dessa forma, você pode selecionar o local onde
armazenar seu documento em uma lista recuperada do banco de dados exibido
na interface da multifuncional. É possível inclusive navegar até o repositório
correto na estrutura de arquivos do Windows, no Microsoft SharePoint ou no
Xerox DocuShare diretamente da multifuncional.
Etapa 4. Pressione o botão de início para digitalizar o documento. O
ScanFlowStore entrega os seus documentos digitalizados no formato de
saída desejado: PDF/A, JPEG, Excel, Word, TIFF ou OpenOffice.

Etapa 2

Etapa 5. O documento é armazenado no local correto da rede no formato
de saída desejado, com base nos dados inseridos por você na multifuncional.
Não só é possível armazenar documentos na sua estrutura de arquivos do
Windows, no Xerox DocuShare e no Microsoft SharePoint, como também
em vários outros aplicativos financeiros, de gerenciamento de documentos,
CRM, ERP ou legais. A Nuance desenvolveu conectores entre vários aplicativos
típicos, com base nos padrões do setor. Também é possível criar um conector
entre vários outros aplicativos, com um mínimo de personalização.

Adicione valor aos seus fluxos de trabalho apenas pressionando um botão

Etapa 3

Quando precisar...

O ScanFlowStore lhe permitirá...

Reduzir o emaranhado de papéis e tornar
os processos comerciais e fluxos de trabalho
da sua empresa mais eficientes

• Digitalizar e armazenar arquivos indexados e pesquisáveis diretamente na
estrutura de arquivos do Windows ou em aplicativos corporativos a partir
de qualquer multifuncional Xerox

Recuperar, editar e distribuir documentos

• Digitalizar para qualquer lugar
• Digitalizar para vários destinos ao mesmo tempo
• Usar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) do OmniPage para criar
arquivos pdf pesquisáveis, do Word, Excel ou OpenOffice
• Combinar documentos digitalizados com outros arquivos eletrônicos em um
único PDF

Colaborar e compartilhar informações

• Digitalizar diretamente para o email a partir da multifuncional Xerox
• Digitalizar diretamente para fax, pastas de rede ou bancos de dados
• Produzir documentos digitalizados como arquivos editáveis do Microsoft Office
ou Open Office

Proteger documentos digitalizados

• Usar medidas de segurança de PDF
• Autenticar usuários
• Manter trilhas de auditoria
• Criar arquivos compatíveis com PDF/A

Processar grandes volumes de conteúdo,
como em formulários

• Utilizar o OCR Zonal para extrair metadados de documentos e usá-los para
preencher propriedades do PDF, nomear documentos, criar pastas e rotear
documentos para destinos apropriados.
• Usar o reconhecimento de códigos de barras para agilizar a digitalização em
lote e eliminar entradas de metadados na multifuncional Xerox

Características e benefícios
Característica(s)

Descrição

Benefício(s)

OCR zonal e
reconhecimento
de código de barras

O recurso de reconhecimento de dados do ScanFlowStore
permite que os usuários processem conteúdo com rapidez em
grandes lotes e eliminem a necessidade de inserir manualmente
informações de indexação de documentos na multifuncional da
Xerox. O reconhecimento de código de barras pode ser usado para
separar documentos por folhas de rosto ou para nomear e indexar
arquivos digitalizados. Com o OCR Zonal, os usuários podem
criar modelos de documentos baseados em valores para localizar
informações específicas em um documento ou pré-selecionar
áreas em que os metadados estão localizados.

• Elimine informações mal arquivadas ou mal
encaminhadas resultantes de erros do usuário
• Diminua o tempo de processamento
• Elimine atrasos e custos adicionais com o
processamento de papéis

Carimbos

Os carimbos numeram os documentos ou os marcam com data/
hora sequencial à medida que são digitalizados. Os usuários
podem personalizar o texto e/ou os números e a posição do
carimbo.

• Garanta a autenticidade do documento
• Gerencie informações com eficiência
• Mantenha a conformidade – As trilhas de
auditoria controlam a atividade de “quem,
o que, onde e quando” dos documentos
digitalizados.

Trilhas de auditoria

As trilhas de auditoria controlam a atividade de “quem, o que,
onde e quando” dos documentos digitalizados, apresentando aos
administradores um panorama da atividade de digitalização.

• Mantenha a sua conformidade e faça logs de
transações de toda a atividade de digitalização.

Sincronização total
de emails

O ScanFlowStore converte documentos digitalizados e os anexa
• Envie como você mesmo
a uma mensagem de correio de saída. Os usuários podem
• Poupe o tempo gasto com a seleção de
consultar os catálogos de endereços da empresa para localizar
destinatários
contatos apropriados ou inserir endereços manualmente. Os itens • Recupere facilmente os itens enviados na sua
enviados ficam associados aos usuários, e não aos dispositivos,
área de trabalho
e cópias de todos os emails enviados são encaminhadas para a
pasta de itens enviados do usuário.

Personalização
e autenticação

Os menus de digitalização podem ser personalizados com
base em um ID único de usuário e uma senha. As informações
e preferências do usuário podem ser validadas pelo Active
Directory ou localmente.

• Aumente a eficiência – permita aos usuários
trabalhar da forma que precisam, quando
precisam e de qualquer multifuncional Xerox.
• Mantenha maior controle e segurança sobre
os documentos digitalizados.

Resultados em
vários formatos

Converta documentos digitalizados em diversos formatos, como
PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, Word, Excel e OpenOffice. O texto nos
arquivos também pode ser convertido em pesquisável, tornando
mais fácil a localização das informações necessárias no momento
necessário. Com o ScanFlowStore, tanto a segurança quanto a
colaboração estão a apenas alguns cliques de distância.

• Faça mais com os documentos que digitalizar
• Poupe o tempo gasto com a recriação de
documentos ou readaptação de informações
– basta digitalizar para formatos editáveis e
modificar facilmente

A qualidade de uma imagem digitalizada depende muito do
Processamento
avançado de imagens documento original. O ScanFlowStore pode aplicar correções
como, por exemplo, remoção de sujeira, desinclinação e giro
automático, para limpar defeitos comuns da imagem e produzir
documentos digitalizados mais nítidos e úteis.
Digitalizar para
qualquer lugar

Digitalize e armazene documentos em qualquer lugar, seja
em uma estrutura de arquivos do Windows, um sistema de
gerenciamento de documentos ou outros aplicativos comerciais,
bastando pressionar um botão.

• Poupe o tempo gasto com a recriação de
documentos
• Torna imagens digitalizadas mais nítidas
e úteis

• Elimina problemas administrativos – associa
perfeitamente a digitalização aos fluxos de
trabalho existentes
• Para obter uma lista detalhada das integrações
disponíveis, fale com seu representante da
Xerox ou visite www.scanflowstore.com
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ScanFlowStore
Integra-se perfeitamente aos fluxos
de trabalho existentes
Poupa tempo e dinheiro
Fácil de usar
Aumenta a produtividade e a eficiência
Cria arquivos pesquisáveis
Digitalizar para qualquer lugar
Preço acessível
Digitaliza diretamente para o seu
aplicativo corporativo

Dispositivos Xerox compatíveis

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