Skyprint
Optimer jeres forretningsgange med
automatiske dokument processer.

Workflow-optimering har aldrig været nemmere
Automatiserede processer for papirgangene i virksomheden er en oplagt mulighed for optimering
af effektiviteten. Lige så naturligt det er, at man i industrien benytter automatiserede processer.
Lige så ofte ser man, at der på kontoret sker en håndtering af hvert trin i arbejdsgangen manuelt.
I mange tilfælde udføres dobbeltarbejde. Det koster tid og penge.
Især små og mellemstore virksomheder kan med convert+share, med en beskeden investering i
tid og penge, opnå betydelige effektiviseringer og reduktion i deres udgifter - i form af effektiv
dokumenthåndtering.
.
convert+share har en række funktioner, der er lige så effektive som de er nemme at bruge. For
eksempel scannes dokumenter som. docx-filer og sendes direkte fra en kopi/printer til Windowsfiler, e-mail adresser, Google Docs eller en Microsoft SharePoint.
Det sparer dig for tid og besvær - og giver mulighed for at koncentrere sig om vigtigere ting.

Dokumentbehandling på den nemme måde
Modtager du et trykt dokument eller en ikkeredigerbar PDF, kan du nu redigere teksten.
Tidligere var man nød til at skrive hele teksten
forfra, i et tekst-behandlings-dokument tidskrævende og en potentiel fejlkilde.

Automatiseret scanning – nemt og bekvemt
mange kontorer modtager stadig fakturaer og
ordrer med posten. Før de kan arkiveres digitalt,
skal de scannes - ofte sker det en ad gangen manuelt og i hånden.

Her har convert+share den ideelle løsning. Du skal
blot scanne dokumentet på en kopi/printer, så har
du en søgbar PDF-fil, der giver dig mulighed for, at
kopiere de relevante dele af teksten ind i andre
dokumenter.

convert+share fremskynder denne proces, ved
hjælp af en ”stregkode adskillelses funktion”. I
stedet for at scanne hvert dokument individuelt,
placerer man et ark papir med en fortrykt
stregkode pr. dokumenttype. Hele bunken af
dokumenter vil derefter blive scannet på én gang
og automatisk adskilt og sendt til den relevante fil.

Har du brug for at redigere teksten, bruger du blot
værktøjets Scan-til-Word-funktionen til at oprette
en. docx-fil

Nemt at finde igen, altid korrekt opbevaret, og
meget hurtigere end manuel scanning.

Du kan åbne og redigere med Microsoft Word. Alt
dette sparer en masse tid.

Automatisk arkivering - hvor du ønsker
Arkiver dokumenter i Google Docs eller
Microsoft SharePoint-biblioteker!
Med convert+share kan du scanne dokumenter
direkte til Google Dokumenter, Microsoft
SharePoint eller Windows databaser.
Det er især praktisk, fordi dokumenter også kan
”fanges” direkte af Develops dokumenthåndterings system Store + find.
På denne måde er proces automatisering og
dokumenthåndtering integreret.

Scan som PDF / A-filer.
De fleste elektroniske arkiverings systemer
kræver, at dokumenter skal formateres som
PDF / A-filer. Desværre understøtter mange
kopi/printere ikke dette format. Det problem
løser, convert+share, som scanner dokumenter
som PDF / A-filer, så du er i stand til nemt at
gemme dem i dit arkivsystem.

Svært at betjene?
Selvom du får et software-værktøj med mange
smarte funktioner, er det hverken svært at
installere, administrere eller drive.
Det er også nemt at konfigurere, selv for ikkeIT-specialister, og det bliver ikke nemmere at
betjene.

Convert+share
Funktionsoversigt

Systemkrav

Bruger-administration
> Forbundet til kopi/printer
> Hot Folder til at overføre eksisterende
Dokumenter/filer til convert+share.

Minimumskrav til hardware
CPU: Dual core 1,8 GHz
RAM: 2 GB
Ledig hukommelse: 20 GB
Netværk: 100 MBit

Dokumentbehandling
> Oprettelse af PDF / A-filer og søgbare
PDF-filer, Scan-til-Word-funktion.
Overførsel af dokumenter
> Direkte opbevaring af dokumenter i Microsoft
SharePoint, Google Docs og Windows-filer
> Videre sendelse af dokumenter via e-mail
> Fastholdelse af dokumenter direkte i Develops
elektronisk dokument management system
Store+find

Software Server
Windows XP Service Pack 2 (32/64-bit)
Windows Server 2003 Service Pack 2 (32/64-bit)
Windows Vista Service Pack 2 (32/64-bit)
Windows Server 2008 (32/64-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-Bit)
Windows 7 (32/64-bit)
Multifunktionelle systemer
Understøtter OpenAPI til panelet
Scan-til-SMB til Hot Folder-funktion
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