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Nuance® eCopy® ShareScan®
Elements
Veilige en rendabele oplossing voor
scannen en OCR voor de hele
onderneming
Als u optimaal wilt profiteren
van uw investering in
multifunctionele printers, wilt
u meer dan alleen fotokopieën
maken. U wilt uw gebruikers
een eenvoudige en toch veilige
oplossing voor scannen en
OCR geven waarmee ze productiever kunnen
zijn en papieren informatie kunnen gebruiken in
programma's die dagelijks worden gebruikt.
Nuance eCopy ShareScan Elements is de
oplossing om deze uitdaging aan te gaan met
gecentraliseerd beheer van geïntegreerde scanen OCR-workflows van alle multifunctionele
printers in uw hele organisatie. Nu kan
iedereen documenten scannen, e-mailen en
verzenden naar een persoonlijke computer of
netwerkmappen vanaf het bedieningspaneel van
de multifunctionele printer. Gebruikers kunnen
ook doorzoekbare en ultragecomprimeerde
PDF-bestanden maken op basis van papieren
documenten met slechts één druk op een knop.
eCopy ShareScan Elements kan worden uitgebreid
met diverse connectoren en uitbreidingsmodules
van Nuance en andere fabrikanten om de
documentverwerkingsmogelijkheden uit te
breiden en aan te passen.
ShareScan Elements is gebaseerd op OmniPage,
's werelds toonaangevende OCR-engine, en biedt
exceptionele nauwkeurigheid bij conversie naar
doorzoekbare tekst-PDF-bestanden, in een fractie
van de tijd en tegen een fractie van de kosten
die u kwijt bent aan het zoeken naar papieren
documenten.

eCopy ShareScan Elements is de meest rendabele
oplossing voor middelgrote en grote ondernemingen
die de meestgebruikte functies voor scannen en OCR
willen implementeren op al hun multifunctionele
printers: veilig scannen naar e-mail, scannen naar
pc-bureaublad, scannen naar bestand en conversie
naar doorzoekbare en ultragecomprimeerde PDFbestanden. ShareScan Elements is gebaseerd op een
zeer flexibel, open, modulair, apparaatonafhankelijk
client-serverplatform en levert uitstekende
prestaties en een hoog rendement.

FUNCTIES EN VOORDELEN
• De meest gebruiksvriendelijke scan- en OCR-oplossing – Onze
ongeëvenaarde gebruikersinterface maakt training overbodig, is aantrekkelijk en
geeft snel rendement.
• Superieure gebruiksvriendelijkheid – Van enkele aanmelding (SSO) en OCR
en routing met één druk op een knop tot uitschuivende menu's en snelle toegang
tot persoonlijke favorieten, ShareScan Elements is het eenvoudige antwoord als u
zoekt naar een oplossing voor het scannen en converteren van documenten in de
hele onderneming.
• Strikte beveiliging en naadloze integratie met Active Directory –
ShareScan Elements werkt naadloos samen met Active Directory en de
aanmeldgegevens voor uw systeem. Bovendien kunnen documenten worden
gecodeerd voor nog betere beveiliging bij verzending via openbare netwerken.

Dankzij een eenvoudige interface kunnen gebruikers documenten snel scannen
en vanaf de multifunctionele printer verzenden naar hun bestemming.
De gebruikersinterface van het touchscreen verschilt per apparaat.

eCopy ShareScan Elements

Profiteer van de uitgebreide
mogelijkheden en samenwerking met
toonaangevende programma's en
documentbeheersystemen

Koppel uw multifunctionele
printer aan uw e-mailprogramma zodat papieren
informatie eenvoudig
en veilig kan worden
rondgestuurd.

• Microsoft® Exchange en IBM Lotus Notes
• Microsoft Active Directory
•	Mappen van Windows, Novell Netware, FTP
en WebDAV
• Pc-bureaubladen en basismappen van gebruikers
• *Open Text Fax Server, RightFax Edition
• *Open Text Document Management
• *Open Text Document Management,
eDOCS Edition
• *EMC® Documentum® Content Server
• *Autonomy iManage WorkSite
(voorheen Interwoven)
• *Microsoft SharePoint®
• *eCopy Quick Connect™
• *eCopy Bates Numbering Extender™
• *eCopy Cost Recovery Extender™
• *eCopy Forms Processing Extender™
• *eCopy Barcode Recognition Extender™
• eCopy Image Enhancement Extender™
• eCopy Highlight & Redact Extender™
* Optioneel tegen extra licentiekosten

Systeemvereisten
Minimumvereisten voor software1
• Microsoft Windows XP Professional
• Microsoft Windows 2003 Server
• Microsoft Windows Vista Business Edition
• Microsoft Windows Vista Enterprise Edition
• Microsoft Windows 2008 2
• Microsoft Windows 72,3
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S ysteemvereisten voor eCopy ShareScan Elements voor geïntegreerde
apparatuur kunnen afwijken. Dit is afhankelijk van de configuratie.
Neem contact op met Nuance voor meer informatie.

Alleen geïntegreerde apparatuur
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Systeemvereisten voor connectoren en uitbreidingsmodules van eCopy
verschillen per connector en uitbreidingsmodule. U vindt de specifieke
vereisten in de datasheet van de connector of uitbreidingsmodule of op
www.nuance.com.
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FUNCTIES EN VOORDELEN (VERVOLG)
•O
 CR en conversie met de grootste nauwkeurigheid en ultragecomprimeerde
bestanden – U gebruikt zo min mogelijk schijfruimte en kunt zoeken naar informatie
met behulp van uiterst nauwkeurige OCR, waarmee gescande afbeeldingen kunnen
worden geconverteerd naar doorzoekbare PDF-indeling en aanzienlijk worden
verbeterd.
•O
 ngeëvenaarde integratie met e-mail- en bestandssystemen – Het feit dat
mapstructuren, adresboeken en gebruikersmachtigingen constant veranderen,
betekent niet dat de IT-afdeling steeds maar wijzigingen moet doorvoeren.
Dynamische integratie met adresboeken, adreslijsten en bestandssystemen maakt
hulp van de helpdesk en routinematige handmatige synchronisatie van andere
oplossingen overbodig.
•D
 oelmatiger IT – Dankzij profielbeheer van apparaten en gebruikersgroepen kan
ShareScan Elements sneller in gebruik worden genomen en is het eenvoudiger
om verplaatsingen, toevoegingen en wijzigingen door te voeren. Er hoeft maar één
systeem te worden geleerd, dat kan worden uitgebreid zodat het geschikt is voor al uw
verschillende multifunctionele printers.
•C
 ontrole en rapportage voor de hele onderneming – U kunt rapporten
genereren, waarin gebruik wordt bijgehouden, die laten zien waar het programma in
gebruik is genomen en wat het rendement is. U kunt gebruik van het systeem naast
prestatiemetingen leggen. U kunt snel trends herkennen en rapporten afdrukken
of exporteren voor het management. U kunt een allesomvattend controlespoor met
een exemplaar van elk gescand document vastleggen. U kunt zelfs aangepaste
controlespoorrapporten maken per datum, apparaat, gebruiker, connector en taakstatus.
GESCHIKTE APPARATUUR
ShareScan Elements is geschikt voor bepaalde multifunctionele printers en scanners en
omvat serversoftware voor documentverwerking en integratie met back-end netwerken
en systemen. U vindt actuele informatie over ondersteunde platformen voor ShareScan
Elements op: http://www.nuance.com/support/ecopy/supported-devices/index.htm
CONFIGURATIE MET EEN MULTIFUNCTIONELE PRINTER
Dankzij een softwareclient voor bepaalde multifunctionele printers kan eCopy ShareScan
worden geopend vanaf het touchscreen van de multifunctionele printer en via
serversoftware.
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