MFP Profiel

Hot Folder structuur

Separeer & Samenvoegen

EasySeparate is speciaal ontworpen voor moderne kopieermachines, de
zogenoemde multifunctionele apparaten. EasySeparate verzorgt de gewenste
workflow wanneer gescand wordt met een MFP. De meeste vragen of
problemen met het scannen van batches en document archivering zullen met
het gebruik van EasySeparate worden opgelost.

Betaalbaarheid
Onze basis software functioneert al voor minder dan € 2.000,-!
Implementatie
We bieden een volledig softwaresysteem voor een goede prijs.
Ook de snelle implementatie en gebruiksgemak werken kostenbesparend.
Integratie
Standaard voorziet EasySeparate in een ODBC koppeling en XML uitvoer.
Daarbij is het mogelijk om voor ieder document aparte externe software te
starten. Door deze werkwijze kunnen implementaties met ongeveer alle
documentsystemen eenvoudig gerealiseerd worden.
EasySeparate betekend flexibiliteit in uw documentoplossingen!
Flexibiliteit
EasySeparate beschikt over een scripting module waardoor alle afwijkende
documentstromen en procedures op uw wensen kunnen worden afgesteld.
EasySeparate is het resultaat van meer dan 9 jaar ervaring in dialoog met onze klanten .

Zone Editor

Document Herkenning

Intelligente Excel Conversie

Excel Integratie

Ongestructureerde documenten
E-Mail Verzenden & Notificatie

Flexibele.. Scripting module

Het scannen met MFP’s of netwerk scanners groeit snel tegenwoordig. Met dit stijgende gebruik stijgt
ook de vraag naar doorzoekbare PDF’s, Word doc’s, netwerkveiligheid en andere ICT issues. Wij bieden een gebruiksvriendelijke omgeving zoals u wenst.
Introductie
EasySeparate is de oplossing voor de huidige vraag naar
het omzetten en het combineren van de output in een MFP.
Gebaseerd op de technologie van FineReader OCR bent u
verzekerd van de best beschikbare herkenningskwaliteit.
Met EasySeparate is het mogelijk om documenten te
combineren of te scheiden gebaseerd op een streepjescode
of tekst vanaf het begin tot het eind van de documenten.
De individuele gebruiker of de afdeling kan een eigen profiel
met persoonlijke instellingen gebruiken voor verschillende
vormen van documentscanning.
Rekeningen, vrachtbrieven, handboeken, contracten en alle
andere documenten zullen hun eigen vooraf bepaald outputformaat hebben dat overeenkomt met het dossiertype en
naam.
In dagelijkse praktijk kunt u het profiel selecteren dat tot het
type document behoort en meteen alle pagina’s in één keer
scannen. De pagina’s worden dan gecombineerd en of
gescheiden van verschillende documenten en geconverteerd tot het gewenste dossierformaat, bijvoorbeeld een
PDF document. Dit alles vindt automatisch plaats, gebaseerd op vooraf bepaalde “identifier’s”.
Diverse uitvoerformaten:
U kunt verschillende uitvoeringen selecteren op maat gemaakt voor uw toepassing.
•
PDF (Doorzoekbare PDF’s en meer…)
•
Word (Verschillende Word opties)
•
Excel (+ Analyseert de Auto functie)
•
TXT (UTF-8, UTF 16, en andere…)
•
TIF (Verschillende formaten, ook LZW compressie)
•
Files omzetten in verschillende folders
•
ODBC gegevensbronverbinding
•
Ondersteuning van FTP uitvoer
•
Postverwerkings functie (Bepaal uw uitvoer)
•
Document aflevering via gepersonaliseerde E-mail
•
XML Metadata kaartje
Geïntegreerde ABBYY Technologie
EasySeparate kan met FlexiTemplates werken. Dit houdt in
dat het mogelijk is om ongestructureerde documenten zoals
rekeningen te lezen, om te zetten, te exporteren, etc.
Met FormReader kunt u alle documenten gemakkelijk lezen
en exporteren naar uw gewenst systeem.
Na het ontwerpen van een template, zal EasySeparate op
de achtergrond zorg dragen voor dit proces.
Wat zou u nog meer willen?

•
•
•

Makkelijke installatie

> Plug and Play

Gebruiksvriendelijk
Betrouwbaar

> XML file & Editor
> Service

Wat kan EasySeparate voor u betekenen:
• EasySeparate gebaseerd op barcodes
1. C39 (verschillende types)
2. Interleaved 25 Standaard of Controle
3. EAN8 en EAN13
4. Code 128
5. PDF147 (extra optie)
6. "Codabar", PostNet", "UPC", en andere...
7. En natuurlijk een “Auto detectie” optie
• EasySeparate van tekst, gebaseerd op:
1. Gevonden tekst herkenning
2. De lengte van de tekst
3. Terugkerende tekens
• Blanco pagina verwijdering gebaseerd op
dossiergrootte of het aantal gevonden
karakters op een pagina (OCR gebaseerd)
• Verwerken van PDF import files (extra optie)
• Aanpassen of toevoegen van PDF
meta-informatie
• Image verwerkingsopties
• Mogelijkheid om paginatelling aan een
bestandsnaam toe te voegen
• Willekeurige nummers of andere waarden
aan het exportbestand toevoegen
• Regelbare bestandnummer optie
• Tijd en datum toevoeging voor zoeken
binnen de bestandsstructuur.
• Verwijderrn of behouden van pagina(s)
• Werkt binnen de bestaande netwerk structuur
• Meerdere zones voor herkenning mogelijk
• Verzamelen van Metadata in XML ticket
• Bestandsbenoeming gebaseerd op meerdere
tekstherkenning’s zones
• Checkmark herkenning (extra eigenschap)
Last but not least:
Alle verschillende mogelijkheden van taken en
workflow settings zijn mogelijk met de krachtige
ingebouwde scripting module.
Systeem vereisten
Operating System:
XP, Vista, W2003 of 2008 server + 64 Bit OS
Environment:
.NET 3.5 framework (zit bij EasySeparate)
Hardware:
Pentium IV 2.4 GHz of groter
512 MB RAM
1 GB lege harde schijf ruimte
USB Port (voor USB dongle)
TCP/IP connectie (voor MFP connectiviteit)
Monitor resolutie van 1024x768 (aanbevolen)

Dé manier
voor document distributie!
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