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Nuance® eCopy® ShareScan® Suite
De beste scan- en OCR-oplossing voor
geautomatiseerde verwerking van
documenten en formulieren direct
vanaf de multifunctionele printer
Vandaag de dag wordt van
organisaties meer verwacht dan
alleen papieren documenten
digitaliseren en converteren
naar PDF. Er moet meer worden
bespaard op de kosten, workflows
moeten worden geautomatiseerd,
de ecologische voetafdruk moet worden verkleind
en alles moet veiliger en beter in overeenstemming
met wet- en regelgeving. Hiervoor is eCopy
ShareScan Suite uitermate geschikt. U kunt
geavanceerde workflows automatiseren om
papieren informatie om te zetten in digitale en
deze informatie te gebruiken in de systemen die de
motor van het bedrijf vormen.
Met een multifunctionele printer kunt u
documenten en de daarin opgenomen informatie
veilig vastleggen en verwerken door simpelweg
op een knop te drukken. U kunt documenten
niet alleen scannen en converteren naar
ultragecomprimeerde PDF- en Microsoft Officeindelingen; eCopy ShareScan Suite biedt ook
geavanceerde functies waarmee u sneller
meer documenten kunt verwerken met minder
handelingen:
• Streepjescodeherkenning • Cost recovery
• Bates-stempels
• Indexeren
• Formulieren verwerken
• Routing
• Zwartmaken/markeren
eCopy ShareScan Suite kan worden gecombineerd
met diverse connectoren en uitbreidingsmodules
van Nuance en andere fabrikanten om de
documentverwerkingsmogelijkheden uit te breiden
en aan te passen.

eCopy ShareScan Suite zorgt voor veilige invoer van
papieren gegevens in elektronische workflows.
U gebruikt de multifunctionele printer om papieren
informatie te scannen, extraheren, classificeren,
indexeren en converteren naar digitale informatie die
probleemloos door de elektronische kanalen van uw
bedrijf stroomt. Het resultaat: stapels papieren worden
kleiner en processen verlopen sneller.

FUNCTIES EN VOORDELEN
•D
 e beste scan- en OCR-oplossing voor multifunctionele printers voor
de verwerking van formulieren en documenten – Van formulierverwerking
en routing op basis van streepjescodes tot documentcodering, taakbatching,
offlineverwerking en meer; eCopy ShareScan Suite biedt exceptionele,
gebruiksvriendelijke OCR. Dankzij offlineverwerking en meldingen kunt u grote
batches laten verwerken terwijl u rustig naar uw werkplek terug kunt gaan.
•S
 nel formulieren verwerken – Met zone-OCR, kunt u inzoomen op nauwkeurige,
vooraf gedefinieerde velden, gegevens extraheren en deze doorgeven aan back-end
programma's.
•P
 apieren originelen automatisch converteren naar nauwkeurige,
opgemaakte, bewerkbare digitale exemplaren – U kunt Microsoft Word-,
Excel- en PDF-bestanden met kolommen, afbeeldingen en tabellen scannen,
converteren en bewerken. U bespaart tijd en geld dankzij de grote
nauwkeurigheid, waardoor u minder dubbel werk hoeft te doen.
Dankzij de vertrouwde,
intuïtieve interface kunt u
gescande documenten snel
en eenvoudig vanaf de
multifunctionele printer
verzenden naar hun
bestemming.

eCopy ShareScan Suite
eCopy ShareScan Suite

Profiteer van de uitgebreide mogelijkheden
en samenwerking met toonaangevende
programma's en documentbeheersystemen
• 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 and Redact Extender™
*D
 e klant krijgt een licentie voor een van de drie door
Nuance ontwikkelde connectoren voor documentbeheer
of RightFax bij aankoop van eCopy ShareScan Suite.

GESCHIKTE APPARATUUR
ShareScan Suite is geschikt voor de meeste gangbare
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 Suite 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.
• eCopy ScanStation*
CONFIGURATIE MET EEN SCANNER
• eCopy ScanStation*  
• Alleen ShareScan Suite-software
* Inclusief een apart touchscreen en toetsenbord dat eenvoudig kan
worden aangesloten op een voor scannen geschikte multifunctionele
printer of ISIS-aangestuurde scanner en op bepaalde TWAIN-scanners.
Nuance eCopy ScanStation omvat alle hardware en software die nodig is
om Nuance eCopy ShareScan Suite te implementeren.

Automatiseer workflows
om papieren informatie
om te zetten in digitale
en deze informatie te
gebruiken in systemen
die de motor van uw
bedrijf vormen

FUNCTIES EN VOORDELEN (VERVOLG)
•G
 estroomlijnd archiveren met flexibele ECM-opties – eCopy ShareScan Suite
werkt naadloos samen met inhoudbeheer, netwerkmappen, SQL-databases en meer. U
kunt verbinding maken met toonaangevende ECM's, zoals SharePoint, RightFax, EMC
Documentum, iManage WorkSite, OpenText DM en OpenText eDOCS.
•O
 ngeëvenaarde integratie met e-mail- en bestandssystemen – U hebt
toegang tot algemene en persoonlijke adresboeken (Notes of Exchange) en kunt
bladeren in mappen vanaf de multifunctionele printer. U hoeft niet terug te gaan
naar uw bureau om documenten te archiveren of rond te sturen. De Expressmodus zorgt voor automatisering van routinematige e-maildistributie en verzonden
e-mailberichten worden weergegeven in de persoonlijke map 'Verzonden items'.
•S
 trikte beveiliging en naadloze integratie met Active Directory – ShareScan
Suite kan naadloos worden geïntegreerd met Active Directory en aanmeldgegevens
voor het systeem. U kunt gebruikers verplichten aanmeldgegevens voor Active
Directory in te voeren om toegang te krijgen tot het systeem en bijbehorende
programma's. Bovendien kunnen documenten worden gecodeerd voor nog betere
beveiliging bij verzending via openbare netwerken.
Systeemvereisten
Minimumvereisten voor software1
• Microsoft Windows XP Professional
• Microsoft Windows 2003 Server
• Microsoft Windows 2008 2
1
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S ysteemvereisten voor eCopy ShareScan Suite voor geïntegreerde apparatuur kunnen
afwijken. Dit is afhankelijk van de configuratie. Neem contact op met Nuance voor meer
informatie.

Alleen geïntegreerde apparatuur

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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• Microsoft Windows Vista Business Edition
• Microsoft Windows Vista Enterprise Edition
• Microsoft Windows 72,3
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