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Nuance® eCopy® ScanStation™

FUNCTIES EN VOORDELEN

De scan- en OCR-kiosk voor
multifunctionele printers
met functies voor indexeren,
toegankelijkheid en beveiliging

•B
 etere toegankelijkheid dankzij de ergonomische kiosk – Een volledig, in
hoogte verstelbaar toetsenbord, muis en een apart LCD-touchscreen van 10,5 inch op
een verrijdbare standaard.

Veel organisaties hebben nood aan een
betere manier om scan- en OCR-oplossingen
te implementeren die beginnen met
het scanproces op gedeelde scanners
en multifunctionele printers. Ze hebben
nood aan betere beveiliging, betere
toegankelijkheid, snellere gegevensinvoer
en compatibiliteit met multifunctionele
printers van verschillende fabrikanten.
Dan komt eCopy ScanStation goed van pas.
eCopy ScanStation is gebaseerd op de
software van eCopy ShareScan Suite en is de
veilige kiosk voor netwerkscanprogramma's
die vragen om goede beveiliging, verbeterde
toegankelijkheid, snellere invoer van
indexgegevens en de mogelijkheid om
multifunctionele printers en scanners
te gebruiken die niet geschikt zijn voor
geïntegreerde scan- en OCR-oplossingen.
Het ergonomisch ontworpen ScanStation
vergroot de mogelijkheden van eCopy
ShareScan Suite voor deze veeleisende
toepassingen met een volledig toetsenbord,
muis en een kleuren-touchscreen van 10,5
inch. Gebruikers kunnen workflows starten,
gescande afbeeldingen bekijken en
controleren en index- en metagegevens
invoeren via de scanner of multifunctionele
printer. ScanStation is vooral geschikt
voor bedrijven die ervoor moeten zorgen
dat multifunctionele printers en
scanners voldoen aan de strikte
beveiligingsmaatregelen
van Common Access Card (CAC).

•G
 eschikt voor CAC-kaartlezers (Common Access Card) – eCopy ScanStation is
vooral geschikt voor bedrijven die ervoor moeten zorgen dat multifunctionele printers
en scanners voldoen aan de strikte beveiligingsmaatregelen van Common Access
Card (CAC).
•S
 cannen en indexeren met snelle gegevensinvoer – Als u gescande
documenten handmatig moet indexeren en classificeren, kunt u met eCopy
ScanStation snel indexmetagegevenswaarden invoeren en de documentvoorbeelden
na visuele controle bevestigen om ervoor te zorgen dat alle essentiële elementen,
zoals handtekeningvelden, verzegeling en herkenningsmarkeringen, goed en volledig
zijn gescand.
• e Copy gebruiken op apparaten die niet geschikt zijn voor eCopy – U kunt
ook standaard ISIS- en TWAIN-scaninterfaces gebruiken, aangezien eCopy
ScanStation een groot aantal multifunctionele printers en randapparaten ondersteunt
met de bekroonde functies voor netwerkscannen, OCR en het gebruiksvriendelijke
touchscreen.
Dankzij het volledige
toetsenbord, de muis en
het touchscreen kunt u met
eCopy ScanStation nog
eenvoudiger papieren
documenten scannen,
converteren, delen en
distribueren vanaf de
multifunctionele printer of
scanner.
De gebruikersinterface van het
touchscreen kan per apparaat
verschillen.

eCopy ScanStation

Gebaseerd op eCopy ShareScan Suite
U kunt papieren documenten en de daarin opgenomen informatie eenvoudig en
veilig scannen en verwerken met een multifunctionele printer door simpelweg
op een knop te drukken. U kunt documenten niet alleen scannen en converteren
naar ultragecomprimeerde PDF- en Microsoft Office-indelingen; 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
eCopy ScanStation biedt gebruikers een eenvoudige en veilige manier
om vanaf de multifunctionele printer of scanner te scannen, workflows
te starten, papieren documenten te converteren en distribueren en nog
veel meer.

informatie te scannen, extraheren, classificeren, indexeren en converteren naar
digitale informatie die probleemloos door de elektronische kanalen van uw
bedrijf stroomt.
Meer informatie vindt u op:

Door eCopy ScanStation
ondersteunde multifunctionele
printers en scanners

http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/index.htm

U vindt een volledige lijst met specifieke modellen op
http://www.nuance.com/support/ecopy/supported-devices/index.htm

SYSTEEMVEREISTEN VOOR ECOPY
SCANSTATION VOOR MULTIFUNCTIONELE
PRINTERS EN SCANNERS
• Microsoft Windows® Vista (Business of Enterprise Edition)
• Microsoft Windows XP 2000/2003
• 512 MB geheugen aanbevolen
• Intel® Pentium® PC (2,0 GHz of hoger)
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