SCANNEN EN DISTRIBUEREN
VAN DOCUMENTEN
Met Drivve | Image, de zeer krachtige en intelligente
scansoftware, optimaliseert u uw zakelijk processen.

DRIVVE | IMAGE
Drivve Solutions biedt u individueel aangepaste en in uw bestaande
structuren geïntegreerde oplossingen om uw documentgerelateerde
processen te optimaliseren. Op een veilige en eenvoudige manier helpen
gepersonaliseerde processen u documenten met één klik vast te leggen,
te verwerken en door te sturen. Profiteer van de voordelen van intelligente
digitalisering. Voor meer tevredenheid, snelheid en transparantie.

Productiviteit
• Snellere verwerking, archivering en distributie van documenten
• Automatiseer het vastleggen van bedrijfskritische gegevens
• Vermijd fouten als gevolg van handmatig invoeren
• Voer complexe opdrachten uit met één klik
• Creëer gepersonaliseerde werkprocessen

Kostenreductie

Gebruiksvriendelijkheid

• Bespaar tijd en geld door snelle scanprocessen

• Directe integratie met het beeldscherm van uw scanner

• Vermijd verzendkosten door decentraal scannen

• Zo eenvoudig als een app op uw smartphone

• Reduceer de kosten voor uw papieren archief

• Vastleggen en distribueren van documenten met één klik

• Standaard en geautomatiseerde verwerking van documenten

• Integreer de gescande documenten rechtstreeks met uw werkprocessen

• Minder tijd benodigd voor het archiveren van documenten

• Snelle en centrale installatie, configuratie en ingebruikname

Veiligheid

Prestatie

• Verlies nooit meer een belangrijk document

• Creëer snel en eenvoudig complexe scanprocessen

• Geauthoriseerde scanprocessen aan de scanner

• Synchrone, parallelle verwerking van meerdere scantaken tegelijk

• Verstrekkende veiligheids- en controlemechanismen

• Uniforme interface op ELKE scanner

• Professioneel toegangsrechtenbeheer

• Vereenvoudigt het inloggen op uw scanner

• Voldoen aan wet en regelgeving

• Past zich aan de groei van uw bedrijf aan

Samenwerking
• Overkoepelende, centrale administratie van alle scanapparaten
• Bidirectionele interfaces met belangrijke bedrijfstoepassingen
• Scan documenten direct naar uw document beheersysteem
• Integratie met uw IT-infrastructuur en elke ODBC-compatibele databank
• Integratie met uw bestaande e-mail- en fax-oplossingen

DRIVVE | IMAGE

SCANNER POWER TOOLS

Scanner Power Tools

OCR Module

• Creëer doorzoekbare PDF- of PDF/A-documenten

• Converteer documenten naar Microsoft Word®, Excel® enz.

• Doorzoek aan het apparaat uw centrale mappenstructuur

• Ondersteunt meer dan 100 talen voor optimale OCR-resultaten

• Automatisch scheiden van documenten, ook middels barcodes

• Documentscheiding door middel van OCR tekst

• Verzend e-mails en faxen rechtstreeks vanaf het apparaat

• Selecteren van individuele gegevenselementen door zone-OCR

Barcode Module

Cloud Connector Module

• Ondersteunt de meeste één- en tweedimensionale barcodes

• Scan rechtstreeks naar Microsoft OneDrive®, Box® en Google Drive®

• Gebruik barcodes voor het automatisch indiceren van documenten
• Opstarten en sturen van process door middel van de inhoud van barcodes
• Ondersteunt het gelijktijdig herkennen van meerdere barcodes

en kies aan de scanner de archiefmap uit
• Gebruik de WebDAV Standard voor het doorsturen van de door u
gescande documenten naar cloudplatformen

Database Connector

SharePoint Connector

• Integratie met elke ODBC-compatibele database

• Scan rechtstreeks in de bestaande SharePoint®-archiefstructuren

• Automatische indexering door middel van database invoer

• Geen installatie van extra componenten op de SharePoint-server nood-

• Dynamische melding van de inhoud van de databank rechtstreeks
op de scanner
• Integratie met bedrijfstoepassingen zoals CRM en ERP

zakelijk
• Automatische generatie van nieuwe archiefstructuren in SharePoint®
• Actualiseer automatisch indexvelden in SharePoint®

Universal Exchange Connector

Lotus Notes/Domino Connector

• Bidirectionele integratie met Microsoft® Exchange

• Bidirectionele integratie met IBM® Lotus Notes® en Domino®

• Toegang tot persoonlijke adresboeken aan de scanner

• Toegang tot uw Lotus Notes-adresboeken aan de scanner

• Naadloze integratie met faxservers en -services

• Scan uw persoonlijke map ‘ontwerpen’

• Vind verzonden e-mails terug in de Verzonden Items folder

• Vind door u verzonden mails in uw postvak uit

Print Management Connector

Desktop Client

• Koppel Drivve | Image met geselecteerde Print Management Systemen

• Alle Drivve | Image functionaliteit is beschikbaar vanaf de Windows® Desktop

• Eenmalig inloggen op het Print Management Systeem en door middel

• Verwerken van bestaande documenten op het lokale werkstation

van Single Sign-on (SSO op Drivve | Image)
• Direct na het aanloggen toegang tot de persoonlijke Drivve | Image profielen

• Groot aantal variaties aan input -en selectie opties in de Drivve | Image profielen
• Interactief scannen met TWAIN scanners

Het Drivve Ecosystem
De LRS Drivve Products Group biedt u een innovatief, veelvuldig bekroond ecosysteem aan softwareoplossingen en services, die uw documentgerelateerde bedrijfsprocessen efficiënter en beter
vormgeven. De oplossingen optimaliseren de volledige levenscyclus van uw documenten, van de
vastlegging en verwerking, via documenten- en workflowbeheer, tot aan afdruk- en outputbeheer.
Onze krachtige en uitgebreide scan software Drivve | Image biedt een slimme manier om scan
workflows te optimaliseren en naadloos te integreren in uw informatie infrastructuur. Drivve | Image
optimaliseert uw zakelijke processen door documenten veilig en intelligent te digitaliseren, verwerken
en distribueren.
Het eenvoudig te gebruiken en zeer mooi vormgegeven document management systeem
Drivve | DM biedt u een veilige manier voor het vastleggen, opslaan, vinden, delen en managen
van elk type digitale document. Met de browser-gebaseerde oplossing zijn al uw documenten altijd
beschikbaar op uw PC, laptop, tablet of mobiel.
Profiteer van de naadloos op elkaar aansluitende Drivve oplossingen, ontlast bestaande middelen en
ervaar het gemak waarmee u uw dagelijkse processen kunt stroomlijnen - alles voor het succes van
uw onderneming.

Drivve.LRSOutputManagement.com
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