
En Intelligent lösning med hög prestanda för att skanna 
och digitalisera dokument - Drivve | Image optimerar 
dina digitala arbetsprocesser

ATT SKANNA OCH DELA 
DOKUMENT



Drivve | Image är en kraftfull uppsättning av funktionsrika, anpassningsbara 
verktyg för att fånga och bearbeta dokument, integrerat i skanningsenheten. 

Personliga profiler skapar automatiserade dokumentflöden med hög 
säkerhet och sekretess i en enkel knapptryckning. Hanteringen av dessa 

effektiva verktyg är så enkelt som det någonsin kan bli!
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Produktivitet
• Snabbare bearbetning, arkivering och distribution av dokument 

• Automatisera extrahering av viktiga data ur dokument

• Undvik felaktig datainmatning vid manuell hantering

• Hantera flerdelade arbetsflöden med en enda knapptryckning

• Skapa arbetsflöden med personliga profiler

Sänkta kostnader
• Spara tid och pengar genom att bearbeta dokument snabbare

• Eliminera porto och fraktkostnader genom distribuerad skanning

• Minimerar pappersanvändning och lagringskostnader

• Automatisera och standardisera dokumenthantering

• Mindre tid behövs för arkivering av papper

Anpassning
• Centraliserad administration för alla skanningsenheter

• Dubbelriktad kommunikation för connectorer till verksamhetssystem

• Distribuerar fångad information direkt till dokumenthanteringssystem

• Integration med verksamhetssystem & alla system med ODBC databaser

• Ansluter till existerande epost och faxsystem

Styrka
• Bygg komplexa dokumentflöden snabbt och enkelt

• Parallella processer av flera skanningsjobb

• Standardiserat gränssnitt på olika skanningsenheter

• Stödjer Single Sign-On (SSO) 

• Kan utvecklas i takt med verksamheten

Användbarhet
• Integrerat gränssnitt för många MFP och nätverksskanners

• Enkel som en app på en smartphone

• Fånga och distribuera med en knapptryckning

• Skanna och integrera dokument direkt till arbetsprocesser

• Snabb och enkel installation, konfiguration och uppstart

Säkerhet
• Tappa inte bort ett viktigt dokument igen

• Kontroll av användaråtkomst på skanningsenheten

• Lägg till säkerhet och kontroll på dokumentnivå

• Stödjer hantering av Digital Rights Management

• Regelverk för spårbarhet och sekretess kan efterföljas



SCANNER POWER TOOLS

OCR Module (OCR)
• Konvertera till editerbara format (PDF, Microsoft® Word, Excel, etc.)

• Stödjer över 100 språk för bästa möjliga OCR resultat

• Separering av dokument via OCR-text

• Automatisk extrahering av data med zon-OCR

Databasconnector (UDC)
• Integrera till alla ODBC databaser

• Automatisk indexering med data hämtat från en databas

• Stödjer databasuppslag från skanningsenheten

• Länkar till back-office system ( säljsystem och affärssystem)

Streckodsmodul (BARCODE)
• Stödjer ett stort antal 1D och 2D streckkoder

• Använd streckkoder för automatisk indexering av dokument

• Startar arbetsflöden baserat på streckkodens innehåll

• Stödjer identifiering av streckkoder multipla eller simultant

Scanner Power Tools (SPT)
• Skapa sökbara PDF eller PDF/A dokument

• Bläddra i den centrala filstrukturen från skanningsenheten

• Splittning av dokument - även med streckkod

• Skicka epost och fax direkt från enheten

Cloud Connector Modul (CCM)
• Skanna direkt till Microsoft OneDrive®, Box® eller Google Drive® 

och välj rätt mapp på displayen i din enhet

• Använd WebDav standarden för överföring till olika 

cloudbaserade plattformar

SharePoint® Connector (SPC)
• Skanna direkt till existerande SharePoint® filstruktur 

• Ingen installation av tilläggskomponenter 

• Autogenerera ny filstruktur

• Uppdatera automatiskt indexfält i SharePoint®
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Lotus Notes®/Domino Connector (LOTUS)
• Dubbelriktad integration med IBM® Lotus Notes® & Domino® 

• Tillgång till Lotus Notes adressböcker i skanningsenheten 

• Skanna till din personliga mapp i Lotus Notes

• Hitta skickad epost i Lotus Notes utkorg

Universal Exchange Connector (UEC)
• Dubbelriktad integration med Microsoft® Exchange

• Tillgång till personliga adressböcker i skanningsenheten 

• Integrering till fax server eller faxtjänster

• Skickade epost lagras i «Skickad epost» mappen

Desktop Client
• Kom åt alla funktioner i Drivve | Image via din Windows PC

• Processa befintliga dokument via den lokala datorn

• Många olika möjligheter till inmatning och val för Drivve | Image-profiler

• Interaktiv scanning med Twain skanners

Print Management Connector
• Anslut till utvalda Print Management-lösningar med Drivve | Image

• Endast en inloggning till din Print Management lösning och 

Drivve | Image via Single Sign On (SSO) funktionen

• Tillgång till personliga Drivve | Image profiler efter autentisering



Den Drivve Ecosystem

LRS Drivve Products Group erbjuder ett innovativt ekosystem av lösningar och tjänster som 
får dokumentintensiva affärsprocesser bli effektivare och bättre. Drivves lösningar optimerar 
hela livscykeln för dina dokument från insamling, bearbetning av dokument,  effektiva 
arbetsflöden till utskrifter och allt däremellan.

Vår högpresterande och funktionsrika skannings-programvara Drivve | Image erbjuder ett smart sätt 
att förbättra och sömlöst integrera skanningsflöden till din informations infrastruktur. Drivve | Image 
optimerar affärsprocesser genom intelligent infångande, bearbetning och distribution i full säkerhet. 

Det lättanvända men otroligt väldesignade dokumenthanterings-systemet Drivve | DM tillhandahåller 
ett säkert sätt att fånga, lagra, hitta och dela arbetsflöden och hantera alla typer av digitala dokument. 
Den webbläsar-baserade lösningen gör dokument direkt åtkomliga från din PC, Notebook, surfplatta 
eller mobil.

Dra nytta av våra sömlöst integrerade Drivve-lösningar, avlasta befintliga resurser och upplev en helt 
ny kvalitet på dina dagliga processer - för ditt företags framgång.
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