Vad gör användaren?

Särskilda egenskaper

Användaren går fram till maskinen och väljer vad han/hon vill DigiDocFlow skall göra:
- De ser och arbetar bara med DigiDocFlow-klienten på multifunktionsmaskinens manöverpanel.
- De väljer det arbetsflöde som är nödvändigt för att processa dokumentet:
		
▪ En fördefinierad mall med alla nödvändiga inställningar.
- De loggar in på maskinen med sitt nyckelkort eller PIN-kod/användarnamn och väljer:
		
▪ En personligt arbetsflöde för bara just den användaren.
		
▪ Skanna direkt till personlig hemmakatalog/mapp.
		
▪ Skanna direkt till personlig e-postadress.
- Efter att ha valt rätt arbetsflöde, kan användaren välja var han/hon vill lagra sitt dokument:
▪ Lagra dokumentet/en i en Windows-katalog i nätverket. Användaren kan här välja rätt mapp genom
		 att bläddra i katalogstrukturen på Windows-systemet via manöverpanelen på
		 multifunktionsmaskinen.
▪ Lagra dokumentet/en i affärssystemet. Användaren har här möjlighet att välja destination från en
		 lista som hämtas till multifunktionsmaskinen från aktuell applikation.

- Intelligent lagring av skannade dokument: DigiDocFlow lagrar dina dokument på önskad plats i din Windows
katalogstruktur eller placerar dokumentet korrekt i ditt affärssystem.
- Streckkodsavläsning: DigiDocFlow läser nästan alla streckkoder. Denna funktion kan användas för att inhämta
samma information till dokumenten via streckkoderna som en användare kanske annars skulle behövt mata in
från manöverpanelen på multifunktionsmaskinen.
- Skanna till flera destinationer med en inläsning.
- Lägga till PDF-säkerhet till det skannade dokumentet, såsom kryptering och lösenordsskydd.
- Lägga till en vattenstämpel i form av en digital stämpel för PDF-filer. Den instämplade texten blir en
permanent del av PDF-dokumentet och kan därför inte raderas eller redigeras.
- Leverera dina skannade dokument i önskat filformat, såsom: .pdf, .doc, .jpg och .xls.
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DigiDocFlow stöds av nästan alla Nashuatecs multifunktions-maskiner. För mer information om
produkten kontakta din lokala Nashuatec representant eller besök www.digidocflow.com.

Personliga mallar

DigiDocFlow – Upplev enkelheten
Flera destinationer

Intelligent lagring

Streckkoder

Vad kan DigiDocFlow göra?

Contact

Fördefinierade arbetsflöden

PDF säkerhet

Digital stämpel

Fördelar
-

Prodoc Svenska KB
Box 95, Bolmensvägen 43
121 22 Johanneshov
Sweden

Tel:
Fax:
E-post:
Website:

08-602 06 00
08-602 06 10
info@prodoc.se
www.prodoc.se

DigiDocFlow-basic-Prodoc-se-2.1

Prisvärt
Användarvänligt
Enkelt att installera
Textsökbara PDF-filer
Optimerad delning och säkerhet
Möjlighet att skanna direkt till
företagsapplikation

Upplev
Enkelheten

Enkelheten
börjar här
Placera dokumentet du vill arkivera i
multifunktionsmaskinen. T.ex; en faktura, en order,
ett kontrakt, en fraktsedel el. dyl.

Med användande av DigiDocFlows startfönster, kan du välja ditt
fördefinierade arbetsflöde.

Efter att valfri information har matats in eller valts, skannas
dokument genom att trycka på den gröna knappen.

DigiDocFlow levererar ditt skannade dokument
i önskat format: .pdf, .doc eller .xls.

Vad är DigiDocFlow?
Upplev enkelheten med skanning
DigiDocFlow medger möjligheterna i förenklad skanning till alla. DigiDocFlow ger dig möjligheten att skapa ett digitalt
arkiv genom att skanna direkt från din multifunktions Nashuatec. I endast tre enkla steg, blir ditt dokument skannat och
intelligent sparat i ditt nätverk, som en textsökbar PDF-fil. Lägg bara dokumentet på din multifunktionsmaskin, välj ett
fördefinierat arbetsflöde och tryck på knappen. En av de största fördelarna med sökbara PDF-filer är att de kan återfås
inom bara sekunder, från vilken arbetsstation som helst i nätverket, genom att göra en enkel sökning på ett nyckelord
eller en fras.
Börja arbeta omedelbart
DigiDocFlow har utvecklats ur slutanvändarperspektiv. Alla dokument kan digitaliseras utan installation av någon
mjukvara på lokala datorer. DigiDocFlow är en s.k. ”mellanvara” som installeras på en icke dedikerad server. Detta
innebär att behovet av användarutbildning är minimalt, användarna arbetar direkt med den multifunktionsprodukt de
redan är vana vid.
Upplev enkelheten och säkerheten med skanning med DigiDocFlow och Equitrac
Equitrac och DigiDocFlow skapar en kraftfull kombination som gör skanningen personlig. En anställd loggar helt enkelt in på maskinen med en
PIN-kod eller drar ett nyckelkort i en kortläsare. Nashuatecs multifunktionsmaskin verifierar den anställde och användarinformationen skickas
till DigiDocFlow. På detta sätt är det möjligt att skanna direkt till personliga skanningsdestinationer som t.ex. hemkatalog eller e-postkonto,
utan att behöva ange någon ytterligare information. Det är även möjligt att definiera användargrupper. När användargrupper skapas kan
användaren förutom att skanna till hemkatalogen eller sitt e-postkonto, även se de fördefinierade arbetsflöden de getts åtkomst till via
Active Directory. Med denna funktionalitet är det enkelt att kontrollera vilka användare som har tillåtelse att använda vilka fördefinierade
arbetsflöden..

Med DigiDocFlow kan alla dokument alltid
återfås av användaren från korrekt plats.
Dokumentet sparas till rätt nätverksplats som en textsökbar PDF-fil.
Detta kan vara som en fil i er Windows katalogstruktur, men även
till ett flertal finansiella, CRM, ERP och DMS system eller annan
affärsapplikation.

