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Uw toegangspoort tot het
vastleggen van digitale
documenten
Met de digitale bedrijfsactiviteiten van AutoCapture worden
informatiebestanden in één uniforme, gestroomlijnde
documentworkflow opgenomen.

Niet elk bedrijfsproces begint
op papier. Net zo min als uw
team alleen maar met papieren
documenten werkt. Het is een
hele uitdaging om zowel papieren
als digitale documenten onder te
brengen in dezelfde beveiligde,
centraal beheerde workflow. Hoe
pakt u dat aan?
Met Nuance AutoCapture®
heeft u de oplossing in handen.
AutoCapture benut de krachtige
mogelijkheden van AutoStore®
door uw desktop te voorzien van
dezelfde documentworkflows als
waarmee papieren documenten

op een multifunctioneel apparaat
(MFP) worden vastgelegd. Met
AutoCapture wordt elk bestand op
uw werkstation eenvoudig in de
AutoStore-workflow opgenomen.
Stel dat het cv van een sollicitant
in een map op uw computer staat.
Uw manager wil dat het cv zo snel
mogelijk wordt verwerkt. Om dit
document in het bedrijfsproces
op te nemen, hoeft u het alleen
maar te selecteren. Vervolgens
geeft AutoCapture de AutoStoreworkflows weer waarvoor u bent
geautoriseerd.

Belangrijkste voordelen
––Vastleggen en workflows direct
via de desktop beheren
––Gebruiksvriendelijke webinterface
met tal van mogelijkheden:
-- Bladeren door beschikbare
netwerkmappen of SharePoint®bibliotheken via de webinterface
-- Bestanden direct naar de juiste
locatie slepen
-- Bedrijfsworkflows op maat
maken voor teamleden
-- Snel trefwoorden selecteren
dankzij dynamische zoekacties
in databases
––Toename van de efficiëntie en
nauwkeurigheid met behoud van
de beveiliging en IT-naleving

Groupware en
samenwerkingssoftware
Documentmanagementsystemen (DMS)

Bestands-, fax- en
e-mailservices

Open connectiviteit

––Lagere kosten voor operationele
ondersteuning en minder
onderhoud door configuratie en
implementatie te beperken tot de
webserver
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In dit geval wordt na de selectie van
de workflow “Cv van sollicitant” een
aantal velden weergegeven waarin
u trefwoorden kunt invoeren. Nadat
u de achternaam van de sollicitant
en de afdeling met de vacature
heeft ingevuld, wordt het cv daar
onmiddellijk afgeleverd. Heel
efficiënt. Dat scheelt tijd en geld en
zorgt voor gemoedsrust.

Het is nu mogelijk om essentiële
bedrijfsworkflows met maar één
klik op de (rechter)muisknop via uw
desktop te starten. In AutoCapture
kunnen alle bedrijfsregels die in
AutoStore zijn gedefinieerd volledig
worden gebruikt. Het is een handige
methode om uw bedrijfsworkflows
consistent te houden en centraal te
beheren.

Maar de kracht van AutoCapture
gaat nog veel verder. Met
AutoCapture is het ook mogelijk
om binnen één en dezelfde
workflow met e-mailberichten
(inclusief bijlagen) te werken.
Bovendien kunnen ook Microsoft®
Office®-bestanden naar een
AutoStore-workflow worden
gerouteerd, zelfs terwijl het bestand
is geopend. U hoeft hiervoor alleen
maar op een knop te klikken in
dat gedeelte van het lint waar ook
andere veelgebruikte taken staan,
zoals Afdrukken en Opslaan.

Integratie met de programma's
die u elke dag gebruikt

Meervoudige routering met één
druk op de knop
Vaak houdt een documentworkflow
niet meer in dan beginnen op
punt A en eindigen op punt B.
Maar wat gebeurt er als meerdere
collega's of meerdere systemen
het document nodig hebben?
In AutoStore is werken met
meerdere routeringslocaties een
standaardfunctie. Dat noemen we
“meervoudige routering”.

Werkt met apparatuur van
alle belangrijke fabrikanten

––Volledige integratie met
Microsoft ® Office®
AutoCapture is naadloos
geïntegreerd in de Microsoft
Office-omgeving waarmee u
elke dag werkt. Ideaal voor
organisaties die zowel papieren
documenten op de MFP als
digitale documenten op de
desktop van de medewerker
willen vastleggen. Met
AutoCapture kunt u documenten
met één klik op een knop in
Microsoft® Outlook® en Word®
opnemen in uw bedrijfsproces.
––Vastleggen door met de
rechtermuisknop te klikken
In AutoCapture kunt u
gebruikmaken van een
standaardfunctie van Windows®:
door met de rechtermuisknop
te klikken kunt u een bestand
selecteren en naar een
AutoStore-workflow doorzetten.
Dit is verwerking van digitale
documenten op zijn best.

Meer dan 40 gratis
backendintegrators

40

Systeemvereisten
––AutoStore® 7.0 Server
--Windows 8.0 (met meest recente
Service Pack)\8.1 Professional
en Ultimate (32-/64 bits)
--Windows Server 2012 R2
(Standard en Datacenter)
--Windows Server 2012
(Standard en Datacenter)
--Windows 7, 32-/64 bits SP1
(Professional, Ultimate en
Enterprise)
--Windows Server 2008 R2
(Standard, Enterprise en
Datacenter)
--Windows Server 2008 (Standard,
Enterprise en Datacenter)
--Windows 10 Pro en Enterprise
(32-/64 bits)
Specifieke versies van het
besturingssysteem (zoals
Professional, Standard en
Enterprise) worden ondersteund,
met uitzondering van Small
Business Server/domeincontrollers.
––AutoCaptureTM 7.0 Client
--Alle bovengenoemde +
Windows XP met meest
recente SP
––Microsoft Officeinvoegtoepassing
--Microsoft® Office® 2007,
Microsoft® Office® 2010,
Microsoft® Office® 2013
Werkt met apparatuur van
alle belangrijke fabrikanten
Meer dan 40 gratis
backendintegrators
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Met de digitale bedrijfsactiviteiten van AutoCapture
worden informatiebestanden in één uniforme,
gestroomlijnde documentworkflow opgenomen
De kracht van AutoStore volledig
benutten
AutoStore is een servertoepassing
voor het vastleggen en beveiligd
invoeren van papieren en digitale
documenten in bedrijfsprogramma's.
De toepassing is bij uitstek geschikt
voor zowel grote als kleine bedrijven
die een einde willen maken aan
de handmatige verwerking van
documenten en de fouten die daarbij
maar al te vaak optreden, die de
communicatie en samenwerking
willen verbeteren en die slagvaardig
willen optreden om de concurrentie
een stap voor te blijven.

Naast digitale documenten kan
AutoStore papieren documenten bij
MFP's en scanners vastleggen, naar
de gewenste indeling converteren
en vervolgens routeren naar lokale
netwerkmappen, faxservers,
contentmanagementsystemen of
zelfs aangepaste bedrijfsprogramma's.
AutoCapture voor Office
Dankzij de integratie van
AutoCapture met Microsoft® Office
kunt u de workflowfunctie van
AutoStore voor het vastleggen van
e-mailberichten en bijlagen vanuit
Microsoft Outlook gebruiken.

Vastleggen door met de rechtermuisknop
te klikken

Neem voor meer informatie over
AutoCapture-producten contact
op met +31 36 54 694 25 of ga
naar netherlands.nuance.com.
Nuance AutoCapture voor Office
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Ga voor meer informatie over Nuance-workflowoplossingen in uw eigen taal naar onze websites:
NEDERLANDS | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO
Voor ondersteuning kunt u ons bellen:
Benelux
+31 36 54 694 25
Verenigd Koninkrijk en Ierland
+44 1628 491 651
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
+49 6441 671 38446

Scandinavische landen
Zuidwest-Europa
Oost- en Centraal-Europa

+44 7825 169 378
+33 1 79 97 40 68
+44 7825 169 378

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. is wereldwijd een toonaangevende leverancier van spraak- en taaloplossingen voor
bedrijven en consumenten. Dankzij de technologieën, programma's en diensten van Nuance hebben mensen eenvoudiger
toegang tot apparaten en systemen Dagelijks genieten miljoenen mensen en talloze bedrijven van de toepassingen van
Nuance, die hun waarde meer dan bewezen hebben. Ga voor meer informatie naar netherlands.nuance.com.
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