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Slimmer en sneller
werken met een
hogere kwaliteit
Met QuickCapture Pro worden papieren en digitale
bedrijfsactiviteiten naadloos in één gestroomlijnde
workflow opgenomen.
Nuance QuickCapture Pro® is een
handig programma voor Windows
waarmee u documenten kunt
scannen, bekijken, verbeteren
en beheren in combinatie met
een TWAIN- of ISIS-scanner
die op de pc is aangesloten.
Met QuickCapture Pro kunt u
documenten die op de vaste
schijf zijn opgeslagen of die u met
een pc-scanner scant eenvoudig
vastleggen en vervolgens in
praktisch elke Nuance AutoStore®workflow opnemen.
Met QuickCapture Pro werkt u
slimmer en sneller en bereikt u een
hogere kwaliteit. De software is
voorzien van geavanceerde functies
voor het filteren van beelden,
waardoor gebruikers de kwaliteit
van documenten kunnen verbeteren
voordat deze in de bedrijfsworkflow
worden opgenomen. Indexeren
van bestanden verloopt sneller en
productiescans worden efficiënter
uitgevoerd.
Met het programma is het mogelijk
om scans al tijdens de verwerking
te valideren, gegevens bij de scan
in te voeren of aanpassingen aan te
brengen om de beeldresultaten te
optimaliseren.

Werken met documentscanners
die op de pc zijn aangesloten
Met Nuance QuickCapture Pro
kunt u werken met uw bestaande
TWAIN-documentscanners.
Voordelen:
––Ideaal voor bedrijven zonder
multifunctioneel apparaat waar
een laag volume wordt verwerkt,
voor programma's waarmee
middelgrote of grote volumes
met uiteenlopende typen media
worden verwerkt, of situaties
waarin vaak dubbelzijdig moet
worden gescand.
––Geschikt voor complexe
scans. De software vormt een
aanvulling op multifunctionele
apparaten (MFP's) die beter
geschikt zijn voor minder
complexe vastleggingsworkflows
waarin nauwelijks gegevens
worden ingevoerd of weinig
beeldmanipulatie is vereist.
––Integratie van desktopscanners
zonder ingesloten client voor
AutoStore. Ook een perfecte
aanvulling voor oudere,
eenvoudige scanners.

Belangrijkste functies
––De kwaliteit van documenten
wordt verbeterd voordat deze
in de bedrijfsworkflow worden
opgenomen. Indexeren van
bestanden verloopt sneller
en productiescans worden
efficiënter uitgevoerd.
––Scans worden al tijdens de
verwerking gevalideerd, waarbij
u gegevens bij de scan kunt
invoeren of aanpassingen
kunt aanbrengen om de
beeldresultaten te optimaliseren.
––Gebruikers van pc-scanners
beschikken over een
handige interface waarmee
indexgegevens rechtstreeks uit
gescande documenten kunnen
worden vastgelegd.
––Verschillende soorten gebruikers
in gevarieerde omgevingen en
met andere werkvolumes kunnen
elk op een efficiënte manier
documenten vastleggen en in
beheerde workflows opnemen.
––Het is mogelijk om een
voorbeeld van vastgelegde of
geïmporteerde documenten op
de pc bekijken voordat deze in
een Nuance AutoStore-workflow
worden opgenomen.
––Met SnapIt™-technologie worden
indexgegevens rechtstreeks
uit gescande documenten
vastgelegd.
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SnapIt™: niet typen, alleen
klikken!
Met SnapIt™ beschikken gebruikers
van pc-scanners over een handige
interface waarmee indexgegevens
rechtstreeks uit gescande
documenten kunnen worden
vastgelegd. Telkens wanneer de
gebruiker een document scant,
worden de diverse indexvelden door
SnapIt herkend en gemarkeerd. De
gebruiker hoeft het gemarkeerde
veld alleen maar aan te wijzen of
de gegevens te omcirkelen en
vervolgens te klikken. Daarna
worden de waarden automatisch in
de indexvelden ingevuld.
Voordelen:
––Gegevens kunnen sneller en
nauwkeuriger worden ingevoerd of
geïndexeerd omdat de handmatige
stappen vervallen die meestal bij
het indexeren van documenten zijn
vereist.
––Gebruikers worden begeleid door
middel van het markeren van
relevante gegevens in het beeld.
––Experts binnen de organisatie
kunnen zich op ingewikkeldere
taken richten.

Gemakkelijk te leren intuïtieve
interface
QuickCapture Pro heeft een
intuïtieve interface waarmee u
direct de gewenste resultaten
bereikt, en die ervoor zorgt dat u het
programma na de configuratie snel
onder de knie heeft.
Voordelen:
––De interface van het programma
kan aan de persoonlijke
voorkeuren van de gebruiker
worden aangepast.
––Dankzij verplaatsbare vensters
kunt u zelf een weergave
ontwerpen. In de vensters
rechtsboven en in het midden
wordt het gescande document
als miniatuur en als pagina
weergegeven. Linksboven
en onderaan staan de
indexformulieren en -velden.
––Indexeren is mogelijk door
aanwijzen en klikken: dat bespaart
tijd.

Systeemvereisten
–– Besturingssysteem:
--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.
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“Bij Bunge Foods and Fertilizer, één van de grootste internationale
concerns, verwerken we met QuickCapture Pro en AutoStore meer
dan 15.000 financiële documenten per dag, afkomstig van meer
dan 50 gegevensinvoerpunten door heel Brazilië. Geïndexeerde
documenten worden vanuit deze externe locaties rechtstreeks naar
het SharePoint®-systeem van het bedrijf geüpload. Dit stelt onze
Central Services Unit in staat om de informatie efficiënt te verwerken.”
Ulisses de Oliveira
Coördinator Central Services
Bunge Foods and Fertilizers, São Paulo, Brazilië

Aanpasbare oplossing
Verschillende soorten gebruikers
in gevarieerde omgevingen en met
andere werkvolumes kunnen elk op
een efficiënte manier documenten
vastleggen en in beheerde
workflows opnemen.
Voordelen:
––Medewerkers die elders werken,
kunnen documenten sneller aan
bedrijfsprocessen toevoegen.
––Gebruikers kunnen beelden
controleren, bewerken en
verbeteren voordat deze in de
workflows worden opgenomen.
––Flexibele, efficiënte oplossing voor
medewerkers en productieteams
die grote scans beheren.
Ondersteuning van clustering en
verdeling van de belasting voor
scantaken die essentieel zijn voor
de bedrijfsvoering.
––Via Nuance AutoStore® is
verbinding met meer dan 40
backendsystemen mogelijk.

Voorbeelden van documenten
weergeven voor beelden van hoge
kwaliteit
Met Nuance QuickCapture Pro kunt
u een voorbeeld van vastgelegde
of geïmporteerde documenten op
de pc bekijken voordat u deze in
een Nuance AutoStore-workflow
opneemt. Gebruikers kunnen
de kwaliteit van de documenten
verbeteren door functies voor het
filteren van beelden toe te passen.
De leesbaarheid van documenten,
helderheid van beelden en optische
tekenherkenning worden hiermee
verbeterd.
Voordelen:
––Strepen, punten, randen en
perforaties worden verwijderd.
––Rechtzetten, optimaliseren,
tekst omdraaien, de grootte van
beelden aanpassen, tekst vloeiend
maken, kleurresolutie aanpassen.
––Pagina's toevoegen, verwijderen,
draaien.

Streepjescodes indexeren voor
optimale verwerking en efficiëntie
Met Nuance QuickCapture Pro
kunt u optimaal gebruikmaken van
streepjescodes door informatie
in streepjescodes vast te leggen
en voor indexering te gebruiken.
Indexering van streepjescodes
stelt u eenvoudig in met behulp van
gemarkeerde streepjescodes die op
een pagina zijn ingesloten, of met
de SnapIt-technologie.
Voordelen:
––Door streepjescodes te indexeren
kunt u documenten naar
verschillende workflows vrijgeven.
––Dankzij indexering van streepjescodes komen documenten
nauwkeuriger in de juiste
backendsystemen terecht.
––Gebruikers kunnen grote scans
opsplitsen in kleinere documenten
die automatisch worden verwerkt
en gerouteerd, waardoor tijd wordt
bespaard.
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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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