Overwin uw
dagelijkse
documentuitdagingen

SCANNEN EN DISTRIBUEREN NAAR
MICROSOFT-APPLICATIES

Met canon
DOCUMENT SOLUTIONS

Haal meer uit
uw investering
in Microsoftapplicaties.

WIST U DAT HET U...
¤80 kost om een papieren document van twee pagina's te reproduceren in
Microsoft Word?
¤37.000 per jaar kost om documenten via koerier en fax* te verzenden?
¤90 kost om één verkeerd gearchiveerd document terug te vinden?
¤15 kost om één document te archiveren?
*voor elke ¤7,5 miljoen aan inkomsten. Bron: All Associates Group – Total Document Costs Report, november 2010

Uw uitdagingen

• Verkeerd gearchiveerde documenten
Kostbare arbeidstijd gaat verloren
• aan
het overtypen van documenten in
Word of Excel

DE OPLOSSING

toegang tot scannen laat geen audit
ocumenten zijn onvindbaar omdat ze als
• Otrailpenachter
• Dafbeeldingen
en verhoogt het risico op lekken
zijn gescand of fout zijn
van informatie

ingelezen met OCR

stappen nodig om documenten in
• Tuwe veel
SharePoint-systeem te zetten

Canon MFP of documentscanner

Haal meer uit uw investering in
Microsoft-applicaties door waarde
toe te voegen aan uw Canon
MFP of netwerkscanner. Scan elk
papieren document met één klik
naar Microsoft Office-applicaties
en backend-systemen.

De gebruiker selecteert de
gewenste Microsoftapplicatie en verzendt
met één klik

MICROSOFT
WORD/EXCEL

Documenten worden
rechtstreeks naar de
Microsoft-omgeving
gestuurd

MICROSOFT
SHAREPOINT

MICROSOFT
OUTLOOK

Microsoft-omgeving

UW VOORDELEN
etere beveiliging door de
e productiviteit verhogen door • De veiligheid verbeteren door een • Nauwkeurig herkennen en
• Bmogelijkheid
• Dpapieren
rechtstreeks te
documenten rechtstreeks compleet audit trail van gebruiophalen van gescande
scannen naar Microsoft
SharePoint.

te scannen naar Microsoft Office
vanaf uw multifunctional of
netwerkscanner van Canon

kersactiviteit bij het scansysteem
creëren

stimulans om de MFP
• Hteogere
gebruiken door documenten

documenten, dankzij de
krachtige OCR

met één klik op de juiste locatie op
te kunnen slaan

Ga voor meer informatie over Canon Document Solutions naar:
http://www.canon.nl/for_work/solutions
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