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ScanFlowStore-connectors

Rechtstreeks scannen naar toepassingen 
die belangrijk zijn voor uw bedrijf

In elk bedrijf is informatie uitermate belangrijk. 
Om efficiënt te kunnen werken moet informatie 
overal en altijd beschikbaar zijn. Maar informatie is 
natuurlijk waardeloos wanneer deze niet toegankelijk 
is omdat een stuk papier niet te vinden of verkeerd 
gearchiveerd is. 

Met ScanFlowStore kunt u eenvoudig informatie 
op papier integreren in de toepassingen die 
belangrijk zijn voor uw bedrijf. Met één druk op 
een knop krijgen gebruikers rechtstreeks op Xerox-
MFP's toegang tot de gebruikersinterface van 
ScanFlowStore om scanbestemmingen te selecteren. 
Door dynamische tweerichtingscommunicatie 
tussen ScanFlowStore en uw bedrijfssystemen 
hebben gebruikers op de Xerox-MFP altijd toegang 
tot dezelfde items als op hun werkstation. Hierdoor 
raken gebruikers snel vertrouwd met het apparaat 
en hoeven ze geen training te volgen. Deze directe 
koppeling tussen de MFP en toepassingen heeft 
nog een voordeel. Gescande en opgeslagen 
bestanden van de Xerox-MFP worden alleen 
geïndexeerd met waarden die de toepassing 
accepteert, zodat het bestand direct goed wordt 
opgeslagen en geïndexeerd. De ondersteuning 
voor voorwaardelijke metagegevens versnelt het 
indexeren van documenten op de MFP omdat 
alleen waarden worden aangeboden die eerder zijn 
geselecteerd. Gebruikers kunnen zo sneller werken 
en maken minder snel fouten. De ScanFlowStore-
connectors zijn bovendien gekoppeld aan de 
geavanceerde OmniPage-modules van Nuance, 
zoals zone-OCR (optische tekenherkenning) of 
streepjescodeherkenning. Hierdoor kunt u de opslag 
en verspreiding nog verder automatiseren en fouten 
door handmatige gegevensinvoer beperken. 

GEBRUIKERSVOORDELEN

•  Tijd besparen

•  Kosten voor verspreiding beperken

•  Ongeëvenaarde nauwkeurigheid

•  Standaarden voor opslag handhaven

•  Informatie sneller terugvinden
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Wanneer ScanFlowStore wordt gecombineerd met 
connectors voor de volgende toepassingen, kunnen 
gebruikers vanaf elke ondersteunde Xerox-MFP rechtstreeks 
scannen naar mappen, opslagplaatsen, bibliotheken, verza-
melingen, enzovoort. Ze kunnen bestemmingen handmatig 
invoeren of selecteren op het scherm van de MFP. 

•  AccountView - Nieuw! Betere verwerking van grote 
gegevenssets!

•  AFAS Profit

•  Exact e-Synergy, e- Synergy Enterprise - Nieuw! Verbeterde 
gegevensvalidatie!

•  Exact Globe

•  Lotus Notes

•  Microsoft Dynamics CRM

•  Microsoft SharePoint - Nieuw! Opslaan naar lijsten! Meer 
mogelijkheden met metagegevens; submappen maken 
of metagegevens gebruiken om bestandsnamen en 
eigenschappen in te vullen

•  Open Text LiveLink ECM - Nieuw! Verbeterde ondersteuning 
van persoonlijke werkruimten

•  Open Text eDOCS - Nieuw! Opzoekwaarden wijzigen voor 
geldige eDOCS-profielwaarden. Door alle mappen bladeren 
in eDOCS 5.x. Ondersteuning voor aangepaste profielen!

•  Oracle

•  ProLaw

•  SQL - Nieuw! Verbeterde SQL-filters voor grote databases!

•  SQL Express

•  SuperOffice

•  Unit 4 Multivers

•  Worldox - Nieuw! Ondersteuning voor GX2 en zoeken in 
verwante velden!

•  Xerox DocuShare

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