INTELIGENTNE SKANOWANIE
I PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW
Oprogramowanie

SmartScan, Aplikacja

SMARTSCAN,
- przyśpieszenie w biznesie
Każdy współczesny biznes boryka się z wyzwaniem, jak skutecznie przetwarzać ogromną ilość napływających
dokumentów. Jak to robić bez angażowania cennego czasu wielu pracowników? Czy zawsze jesteśmy w stanie
znaleźć potrzebne informacje, lub brakującą fakturę bez przeglądania szaf pełnych segregatorów?
Odpowiedzią na powyższe pytania jest najnowsze oprogramowanie firmy Konica Minolta o nazwie Smartscan.
Podczas gdy statystyczny pracownik przepisuje jedną stronę około 10 minut, bizhub z oprogramowaniem Smartscan
skanuje i przetwarza 10 stron w ciągu zaledwie 50 sekund. To integracja technologii sprawdzonej już w urządzeniach
bizhub z funkcją rozpoznawania i digitalizacji tekstów (OCR) o potężnej wydajności.

Najważniejsze korzyści
Sprawne działanie firmy:

Ergonomia i prostota obsługi:

n

n

Eliminacja czasu potrzebnego na przepisywanie dokumentów lub obsługę dodatkowego oprogramowania do
rozpoznawania znaków OCR.

Zwiększenie wydajności pracy:
n
n

Łatwy dostęp do przetworzonych danych i informacji dzięki
możliwości przeszukiwania treści dokumentów *.pdf i *.doc.
Każdy pracownik może skorzystać z rozwiązania.

Oszczędności na starcie i podczas użytkowania:
n
n

n

Nowoczesne standardy biura:
n
n
n

Poprawa jakości pracy.
Udoskonalenie standardu obiegu dokumentów.
Komfort pracy zatrudnianej kadry i możliwość koncentracji
na właściwych zadaniach.

Jeden panel do kopiowania, skanowania i wyboru pożądanego formatu dokumentu gotowego do edycji.

Szybkie i tanie wdrożenie.
W ramach podstawowej licencji można przetworzyć aż
10 000 stron, a liczba ta odnawia się z początkiem każdego
miesiąca.
Brak potrzeby szkolenia pracowników z obsługi nowego
oprogramowania.

Redukcja kosztów zatrudnienia
n

Zwiększenie produktywności zatrudnianego personelu dzięki
przyśpieszeniu pracy nad tworzeniem i przetwarzaniem
dokumentów.

Schemat rozwiązania

Właściwości
n

Funkcjonalność OCR dostępna jest bezpośrednio na
nowoczesnym panelu dotykowym, w który wyposażone jest
każde nowe urządzenie bizhub.

n

Oprogramowanie jest instalowane na biurowym serwerze.

n

n

n

Administrator działu IT nie traci czasu na wielokrotne
instalacje i każdorazowy monitoring działania systemu.

n

Nieskomplikowana integracja rozwiązania z posiadanymi już
urządzeniami z serii bizhub poprzez panel dotykowy maszyny.

Komputery użytkowników nie są obciążone przetwarzaniem
dodatkowych danych i nie ma potrzeby instalowania
dodatkowych aplikacji na każdej stacji roboczej.

n

Do użytkownika przesyłany jest gotowy do edycji plik
*.doc, *xls lub najlepszy do przeszukiwania i archiwizacji,
przeszukiwalny *.pdf.

Zaawansowane ustawienia domyślne jakości rozpoznawanych
dokumentów umożliwiają definiowanie pożądanych
standardów wymaganych w obiegu dokumentów.

n

Rozpoznawalność znaków drukowanych na poziomie ponad
99%.

Szybka droga od dokumentu papierowego do edycji
Przygotowanie papierowych stron do
skanowania

Konwersja do MS Word, MS Excel
lub PDF

Wprowadzenie dokumentu do podajnika

Wybór docelowego formatu dokumentu

Wysyłka dokumentu gotowego do
edycji

Odbiór gotowych plików na mail lub katalog
osobisty oraz edycja

Wymagania techniczne
Minimalne
Komputer z procesorem E5200 Pentium Dual-core
lub kompatybilnym o minimalnej częstotliwości 1,8 GHz,
Dysk twardy 250GB SATA,
1 GB pamięci RAM
Rekomendowane
Komputer z procesorem Ex/ x3200, X3320 QC 2.5GHz/1333,
6MB L2 Cache lub kompatybilnym
Dyski twarde 2 x 250GB SATA 400W,
2 GB pamięci RAM
System zainstalowany i skonfigurowany u klienta:
Windows 2003 SP2 (32 lub 64-bitowy)
Windows 2008 Server SP1 (32 lub 64-bitowy)
Windows 7
Inne wymagania:
2 GB wolnego miejsca na dysku na potrzeby pracy silnika OCR.
Konto administratora może wymagać uprawnień do
zapisu/odczytu w określonych gałęziach rejestru
(szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi)
Microsoft .NET Framework 3.5
Podczas instalacji ładowany jest SQL CE
Ważne:
DOWIEDZ SIĘ CZY ZAMÓWIĆ WERSJĘ LICENCJI NA MASZYNĘ
WIRTUALNĄ CZY NA KOMPUTER FIZYCZNY
Inżynier serwisu Konica Minolta instaluje i konfiguruje
oprogramowanie.
Konfiguracja Windows w celu spełnienia wymagań rozwiązania
jest w gestii klienta.
Obecność administratora ze strony klienta jest wymagana
podczas procesu instalacji.

Konica Minolta to Twój partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych.
Wiecej informacji o naszej ofercie oraz adres najbliższej delegatury znajdziesz
na stronie internetowej www.konicaminolta.pl
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