Udnyt dine dokumenter bedre

Simpelt og effektivt

Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt

AUTOSTORE

AutoStore
Scan og digitalisér dokumenter korrekt, automatisér arbejdsgange
og reducér manuelle fejl.

Fordele..
Strømlin virksomhedens arbejdsgange og forretningsprocesser
(Datafangst, Proces og Routning)
Reducerer tid, anstrengelse og stress fordi i
opnår bedre produktivitet,
Det reducere samtidig operationelle omkostninger
Skab ensartet vidensdeling i virksomheden
Anvendes i centrale- og decentrale miljøer og er uafhængigt af
printermærker
Skift fra manuel håndtering til effektive elektroniske
forretningsgange
Sikker opbevaring af forretningsdokumenter, der nemt kan
genfindes

Funktioner..
Håndterer papir- og elektroniske dokumenter fra alle kilder
Serverbaseret applikation, der er enkel at installere
Fuld kontrol med sikkerheden gennem bl.a.
brugerrettighedsstyring via AD eller LDAP opslag
Minimér tab af dokumenter gennem distribution til fx mapper,
arkiver samt SharePoint på samme tid
Automatisk dokumentoptimering
AutoStore konverterer papirbaserede eller elektroniske
dokumenter til fx MS-Word, MS Excel, PDF eller søgebar PDF

AutoStore
Kan udbygges og tilpasse så det dækker mange typer behov, inden for automatisering og
strømlining af dokumenter, processer og data.

Autostore omfatter følgende konfigurationer

.

Scan med konvertering
Hvis du i det daglige modtager eksterne
dokumenter, som du har behov for at
håndtere digitalt, kan funktionen "scan med
konvertering" anbefales.
Her sørger Autostore serveren for at
konvertere til ønsket filformat - enten Word,
Excel eller PDF/A.

Scan til valgfri mappe
Forretningsdokumenter scannes til en
filstruktur, du selv kan vedligeholde direkte
fra MFP-panelet.
Dermed opnås en digital backup af dine
fysiske dokumenter.

Scan til ”fil-baseret” arkiv
Breve, fakturaer og andre forretningskritiske
dokumenter scannes til en filstruktur efter
f.eks. sagsnummer eller dokumenttype.
Dermed opnås samtidig en digital backup
for de fysiske dokumenter

AutoStore
Vælg mellem:
1. Autostore Foundation eller
2. Autostore Express

Med Foundation får man:
En fleksibel Software løsning, der kan scanne og konvertere
dokumenter via din MFP og placere de scannede
dokumenter i en forud definerede mappestruktur på jeres
server.
Alle dokumenter behandlet i Autostore, kan genfindes ved
hjælp af fritekstsøgning.

Med Express får man
yderligere:
Muligheden for integration med Sharepoint, Lotus Notes,
ODBC samt RightFax Route.
Endvidere medfølger en desktoplicens (Man kan sende
dokumenter igennem Autostore også fra en PC).
Integration til økonomisystem eller andet - Expressløsningen kan lægge data op i et format, der kan læses og
hentes af en lang række standard-systemer.
At få data ind i de pågældende systemer kræver, at kunden
får tilpasset det pågældende system til at hente data fra
Autostore.
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