
Jak zoptymalizować procesy biznesowe – 
automatycznie 



Zautomatyzowane procesy produkcyjne są standardową praktyką w przemyśle. Wystarczy spojrzeć,

jak produkowane są obecnie samochody. Jednak w wielu biurach automatyzacja jest pojęciem

nieznanym. Niemal każdy krok podjęty w trakcie produkcji dokumentów w biurze jest powielany. Taka

niewydajność kosztuje ogromne nakłady czasu i pieniędzy, na którą małe i średnie przedsiębiorstwa

nie mogą sobie pozwolić. I właśnie tutaj znajduje zastosowanie najnowsze narzędzie w ofercie

Develop – covert+share.

convert+share oferuje funkcje, które usprawnią pracę w każdym biurze. Ułatwia skanowanie

dokumentów, automatycznie konwertując je np. do formatu .docx lub PDF/A.  Umożliwia również

dostarczenie przetworzonych dokumentów bezpośrednio z urządzenia Develop do e-maili, Google

Docs, folderów Windows, Develop store+find lub Microsoft SharePoint. Jest to ogromna oszczędność

czasu i wysiłku – convert+share pozwala skupić się na rzeczach najważniejszych. 

Przetwarzanie dokumentów nigdy nie było prostsze 

Wszyscy wiemy, jak frustrujące potrafi być

pracowanie z dokumentami PDF które nie są

przeszukiwalne. Praca z fakturami lub

zamówieniami, wśród których nie możemy znaleźć

wymaganej informacji może sprawić, że spędzimy

nad takimi dokumentami zbyt wiele czasu i praca

stanie się zwyczajnie nieopłacalna. Dotychczas

stworzenie dokumentów PDF z możliwością

przeszukiwania lub dalszej edycji wymagało użycia

po skanowaniu dodatkowego oprogramowania do

rozpoznawania tekstu. Cały proces trwał ba rdzo

długo a efekty nie zawsze były satysfakcjonujące.

Zautomatyzowane skanowanie – dla Twojej wygody

convert+sha re usprawnia cały proces tworzenia

dokumentów przeszukiwalnych lub z możliwością

dalszej edycji – automatyzując całą procedurę

i pozbawiając ją błędów. Możliwość skanowania

sepa ratorów kodów kreskowych pozwala na

automatyczne rozdzielanie skanowanych

dokumentów np. faktur, zamówień, potwierdzeń.

Wszystko to jest edytowalne i dostosowane do

indywidualnych potrzeb klienta. Wysta rczy

zeskanować cały plik dokumentów rozdzielonych

sepa ratorami, a dokumenty same trafią 

w odpowiednie miejsca według wcześniej

ustalonych reguł.

Automatyczna archiwizacja – tam, gdzie chcesz

W jaki sposób przechowujesz dokumenty?

W dokumentach Google, czy bibliotekach Microsoft

Sha rePoint? Dotychczas należało zeskanowany

dokument wysłać e-mailem, otworzyć w

odpowiedniej bazie danych i zapisać tam wysłany

plik. Teraz można uniknąć tak uciążliwej pracy.

convert+sha re sam wyśle zeskanowane dokumenty

prosto do dokumentów Google, Microsoft

Sha rePoint lub do zdefiniowanych katalogów

Windows.

Dodatkowo istnieje możliwość wysyłania

rozpoznanego dokumentu bezpośrednio do

elektronicznego systemu za rządzania dokumentami

Develop store+find.

Optymalizacja pracy w biurze

nigdy nie była łatwiejsza



Dodatkowo możesz skanować do PDF/A – odmiany

popula rnego formatu PDF – pozwalającego na

bezpieczne, długoterminowe a rchiwizowanie

dokumentów elektronicznych. Obecnie wiele

urządzeń wielofunkcyjnych nie ma możliwości

zapisu dokumentów do tego formatu.

Nie jest to jednak problem dla oprogramowania

convert+sha re, które potrafi skanowane dokumenty

automatycznie przekonwertować do formatu PDF/A.

Dokumenty te można przechować w systemie

a rchiwizującym, np. Develop store+find.

Ciężko pracować? Nie ma mowy!

Jeżeli oczekujesz na rzędzia, które będzie zawierało

wiele inteligentnych funkcji, które będą trudne do

zaintsalowania, za rządzania i obsługi – przemyśl to!

convert+sha re jest łatwy w konfiguracji, nawet dla

osób nie posiadających zaawansowanej wiedzy

informatycznej. Nie może być już również łatwiejszy

w obsłudze!

Dlaczego by nie zobaczyć tego wszystkiego na

własne oczy?
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Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe
CPU: Dual core 1.8 GHz

RAM: 2 GB

Dysk twa rdy: 20 GB

Sieć: 100 Mbit/s

Oprogramowanie
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)

System ineo
> Aktualne systemy ineo z obsługą OpenAPI 3.5 lub

nowszym

> Scan-to-SMB dla funkcji Hot Folder

Wtyczka store+find
> store+find 1.9.5 lub nowszy

> Wtyczka: store+find i convert+sha re 

muszą być zainstalowane na tym samym serwerze

Przegląd funkcjo nalności

Przechwytywanie dokumentów
> Skanowanie dokumentów bezpośrednio z MFP

> Hot Folder do przenoszenia istniejących 

dokumentów do systemu convert+sha re

Przetwa rzanie dokumentów
> Tworzenie plików w standa rdzie PDF/A 

i przeszukiwalnych PDF, funkcja Scan-to-Word

oraz Ba rcode Sepa rator

Zapisywanie dokumentów
> Bezpośredni zapis dokumentów w Microsoft 

Sha rePoint, Google Docs oraz pliki Windows

> Przekazywanie plików za pomocą e-mail

> Przechwytywanie dokumentów bezpośrednio 

z systemu za rządzania dokumentami 

Develop store+find

Twój pa rtne r Develop :

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wszystkie dane techniczne odpowiadają dostępnej wiedzy 

w chwili oddania do druku. Develop zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian technicznych.

Develop i ineo jest zastrzeżonym znakiem towa rowym/produktem

ma rki Develop GmbH. Wszystkie inne ma rki lub nazwy produktów

są za rejestrowanymi znakami towa rowymi lub nazwami produkt

odpowiednich producentów. Develop nie ponosi żadnej

odpowiedzialności lub gwa rancji dla tych produktów.

oddziały:
 Jaworzno  ul.Grunwaldzka 99

Katowice  ul.Kossutha 11
INFOLINIE:  32 614 16 16    32 753 17 00/01   FAX:  32 614 13 93

biuro@xemar.pl


