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Een effectieve methode
voor het vastleggen van
digitale documenten
Met de digitale bedrijfsactiviteiten van WebCapture 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 kost de
IT-afdeling vaak enorm veel tijd en
moeite om extra software op de
desktops van uw medewerkers te
installeren. Het is een hele uitdaging
om zowel papieren als digitale
documenten in dezelfde beveiligde,
centraal beheerde workflow onder te
brengen en daarbij ook het IT-beleid
te volgen dat luidt: “geen software
op de desktops”. Hoe pakt u dat
aan?

Nuance WebCapture™ biedt
uitkomst. WebCapture benut
de krachtige mogelijkheden van
AutoStore® door uw desktop
te voorzien van dezelfde
documentworkflows als waarmee
papieren documenten op een
multifunctioneel apparaat (MFP) of
scanner worden vastgelegd. En dat
alles via de webbrowser. Installatie
of ondersteuning van extra software
is niet nodig. Met WebCapture wordt
elk bestand op uw werkstation
eenvoudig in de AutoStore-workflow
opgenomen, rechtstreeks vanuit de
webbrowser.
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Belangrijkste voordelen
––Op de desktop dezelfde
documentworkflows gebruiken als
waarmee papieren documenten
op een multifunctioneel apparaat
(MFP) of een scanner worden
vastgelegd. En dat alles via de
webbrowser.
––Rechtstreeks via de gebruiksvriendelijke webinterface van
WebCapture door beschikbare
netwerkmappen of Microsoft®
SharePoint®-bibliotheken bladeren
en ondersteunende documenten
voor schademeldingen direct
naar de juiste locatie slepen en
indexeren.
––Aanzienlijk lagere kosten voor
operationele ondersteuning en veel
minder onderhoud.
––Bedrijfsworkflows op maat voor uw
teamleden.
––Snel trefwoorden selecteren
dankzij dynamische zoekacties in
databases.
––Bladeren door mappen of
SharePoint, zodat uw team veel
efficiënter en nauwkeuriger kan
werken.
––Audiofuncties om interactie met
bedrijfsprocessen mogelijk te
maken voor mensen met een
visuele beperking.
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Een voorbeeld. De afdeling
schadeafhandeling draagt snelle
service aan klanten hoog in het
vaandel. Voor een schademelding
moet een groot aantal documenten
worden afgehandeld dat uit diverse
bronnen afkomstig is. Meestal komt
een schademelding bij een filiaal
binnen, maar vindt de verwerking
ervan op een centrale locatie
plaats. Om dit document in het
bedrijfsproces op te nemen, hoeft
u het alleen maar te selecteren.
Vervolgens geeft WebCapture de
AutoStore-workflows weer waarvoor
u bent geautoriseerd. In dit geval
wordt na de selectie van de workflow
“Afhandeling schademelding” een
aantal velden weergegeven waarin
u trefwoorden kunt invoeren. Met de
zoekfunctie voor databases voert
u een waarde in één indexveld in,
waarna de waarden voor de overige
velden automatisch worden ingevuld.
Op deze manier verloopt het invoeren
van trefwoorden supersnel en uiterst
nauwkeurig. Schademeldingen
worden onmiddellijk afgeleverd. Heel
efficiënt. Dat scheelt tijd en geld en
zorgt voor gemoedsrust.
Maar de kracht van WebCapture
gaat nog veel verder. Het is ook
mogelijk om rechtstreeks via de
gebruiksvriendelijke webinterface
van WebCapture door beschikbare
netwerkmappen of Microsoft®
SharePoint®-bibliotheken te bladeren
en ondersteunende documenten
voor schademeldingen direct naar
de juiste locatie te slepen en te
indexeren. Met WebCapture kunt u in
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databases zoeken en door mappen
en Microsoft® SharePoint® bladeren,
gewoon via een webbrowser.
Dankzij WebCapture sluiten de
werkwijze van medewerkers, de
bedrijfsprocessen en de informatie
aan op uw bedrijfsstrategie en kunt
u de bedrijfsvoering precies naar uw
hand zetten.
Uiterst inzetbaar
Voor WebCapture is geen extra
configuratie van hardware of software
nodig. Ook hoeft het programma
niet op elk clientsysteem te worden
geïnstalleerd. Dat scheelt heel wat
werk.
De gebruiker is niet meer aan een
locatie gebonden. Op elke pc die
toegang heeft tot internet, kan
WebCapture worden gebruikt.
De enige eis is dat de gebruiker
machtiging voor het systeem moet
hebben. Omdat configuratie en
installatie beperkt blijven tot de
webserver, verloopt het beheer veel
eenvoudiger en is het programma
op grote schaal en via mobiele
apparaten beschikbaar.
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. Wij noemen dat
“meervoudige routering”. U noemt
het ongekend efficiënt.

Meer dan 40 gratis
backendintegrators
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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.
––WebCaptureTM 7.0 Client
––Elk Microsoft® Windows®besturingssysteem dat het
volgende ondersteunt:
- Internet Explorer ® 9.0 en hoger
- FireFox® 4.0 en hoger
- Google® Chrome® 10.0 en
hoger
Werkt met apparatuur van
alle belangrijke fabrikanten
Meer dan 40 gratis
backendintegrators
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Het is nu mogelijk om essentiële
bedrijfsworkflows via de webbrowser te starten. In WebCapture
kan volledig gebruik worden
gemaakt van alle bedrijfsregels
die in AutoStore zijn gedefinieerd.
Het is een handige methode om
uw bedrijfsworkflows consistent te
houden en centraal te beheren.
Lage kosten voor ondersteuning
en onderhoud
Met WebCapture is de browser het
platform. Er zijn geen systemen
nodig. Software installeren en
bijwerken is eenvoudig omdat alles
op één plek is ondergebracht.
De kosten voor operationele
ondersteuning zijn aanzienlijk lager
en er is veel minder onderhoud
nodig, omdat het programma vanuit
een centrale bron beschikbaar wordt
gesteld en wordt onderhouden.
Wijzigingen kunnen zonder
tussenkomst van eindgebruikers
snel worden doorgevoerd en in de
gehele organisatie worden uitgerold,
ongeacht waar medewerkers zich
bevinden.
Beveiligde en naadloze integratie
in uw bedrijfsproces
Zet voor verificatie van
gebruikers de bestaande
netwerkbeveiligingsstructuur in
(Microsoft® Windows®, Active
Directory, LDAP) zodat teamleden
over bedrijfsworkflows op maat
beschikken. In AutoStore en elke
bijbehorende oplossing worden
alleen de processen weergegeven
die voor uw team toegankelijk zijn.

Informatieblad

Bovendien is het mogelijk om snel
trefwoorden te selecteren dankzij
dynamische zoekacties in databases
via de browser. En omdat teamleden
vanuit de browser door mappen of
SharePoint kunnen bladeren, kan uw
team met Nuance WebCapture veel
efficiënter en nauwkeuriger werken.
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.

Aanmelden bij WebCapture

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
aangepaste bedrijfsprogramma's.

Neem voor meer informatie over
WebCapture-producten contact op
met +31 36 54 694 25 of ga naar
netherlands.nuance.com.

Indexeren met WebCapture

Document Imaging Solutions
Nuance WebCapture™

Informatieblad

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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