
Scanoplossingen
& Beveiliging



De papieren en digitale wereld verbinden.
BRENG STRUCTUUR IN DOCUMENT- EN DIGITALISERINGSPROCESSEN
De belangrijkste eerste stap om een organisatie digitaal te laten werken is om 
structuur aan te brengen in de documenten en de standaardprocessen. 
Ongeacht of deze nu een papieren of digitale oorsprong hebben. Ongestructureerde 
processen zijn foutgevoelig, tijdrovend en belemmeren een vloeiende verwerking in 
de organisatie.
Daarnaast zorgen ze voor een hoger risico op verlies, diefstal of datalek van bedrijf 
kritische en persoonlijke informatie.

ScannerVision automatiseert documentworkflows door gescande en digitale 
documenten te verwerken en op te slaan op de juiste locatie. ScannerVision heeft 
geavanceerde functies om met minimale tijd en moeite efficiënte workflows te creëren.  
Voor de gebruikers betekent Scannervision dat ze alle documenten of deze nu vanaf de 
multifunctional worden gescand of vanaf een PC of mobiel device worden verwerkt op 
de zelfde gestructureerde wijze kunnen toevoegen aan document proces. ScannerVision 
verzorgt de verdere verwerking en opslag.

Doorzoekbaar en bewerkbaar dankzij OCR 

Digitalisering en scanworkflows  

Verticale en horizontale applicaties
.ZORG

.JURIDISCH
.ACCOUNTANCY

.HRM
.DOCUMENTMANAGEMENT SYSTEMEN

• Single sign-on-functionaliteit maakt het authenticatieproces eenvoudig en veilig.
• Elk formulier automatisch herkennen en verwerken volgens de juiste workflow. 
• Configureer keuzelijsten die dynamisch gevuld worden vanuit een bedrijfsapplicatie.
• Upload elk document rechtstreeks naar bedrijfsapplicaties, webservers, en online 
webservices.

De voordelen op een rij:

Neem contact met ons op voor meer informatie:

050 577 5719 meer informatie



Verbeter kwaliteit en converteer documenten
Verbeter de kwaliteit van documenten. Zet papieren of elektronische 
documenten om naar TIFF, PDF doorzoekbare PDF, Word, Excel en vele andere 
bestandsformaten.

Flexibel en klantspecifiek
Processen worden klantspecifiek ontworpen, toegespitst op de bedrijfsprocessen en 
documentstromen van uw organisatie.

Door papieren documenten om te zetten in gestroomlijnde digitale 
documenten, kan ScannerVision papierintensieve bedrijfsprocessen 

automatiseren en de efficiëntie drastisch verbeteren. Het ontsluiten van 
de informatie in uw papieren documenten en deze voor u laten werken 

gebeurt in drie eenvoudige stappen.

Verminder documentverlies en voorkom fouten
Met ScannerVision kunnen zowel papieren als elektronische 

documenten worden vastgelegd en gedistribueerd naar
diverse bestemmingen: fax, e-mailadressen, netwerkmappen 

en bedrijfsapplicaties.

Uw documentprocessen in een hogere versnelling

NO-NONSENSE
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Uw doc
Drie eenvoudige stappen om uw informatie digitaal te maken



“BEVEILIG EN BEHEER  UW
DOCUMENTENSTROOM
MET MyQ.

Beveiligd printen, data encryptie 
(beveiliging) en Print&Follow 
functionaliteiten verzekeren u ervan dat 
de toegang tot documenten en het 
printen ervan alleen mogelijk is door 
bevoegde personen.

MyQ onthoudt uw meest gebruikte 
instellingen en biedt deze aan zodra u 
inlogt op de printer

Met MyQ, beschermt u uw vertrouwelijke 
gegevens en houdt u controle over uw 
printkosten. Bovendien verlaagt u de 
totale document outputkosten. Dankzij 
de Print & Follow functionaliteit, worden 
alle opdrachten op de server 
vastgehouden en kunnen ze op de 
machine van uw keuze veilig worden 
afgedrukt. 
Daarnaast biedt MyQ uw kantoor de 
mogelijkheid om ongebruikelijk 
printgedrag of printvolume te detecteren 
en hierop beleid te voeren.



PERFECTE WORKFLOW

Printen, kopiëren en scannen begint pas
nadat de gebruiker is ingelogd op de machine.
Authenticatie kan plaatsvinden door middel van verschil-
lende methoden die aansluiten op uw veiligheidseisen.

AUTHENTICATIE

De beveiliging
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Beveiligd printen, data encryptie en Print&FollowTM functionaliteiten 
verzekeren u ervan dat de
toegang tot documenten en het printen ervan alleen mogelijk is door 
bevoegde personen.

BEVEILIGING
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MyQ biedt uw organisatie de mogelijkheid om ongebruikelijk 
printgedrag of printvolume te detecteren en hierop beleid te voeren.

EFFICIËNT
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Met Secure & Easy Scan kunt u met een klik handelingen verrichten die 
eenvoudig te beheren en te gebruiken zijn.

EENVOUD  

04

VOOR UW KANTOOR



*Dual scanner
De dual scanner scant een dubbelzijdig bedrukt document in 1 doorgang. Dat betekent dat het papier niet wordt 
omgedraaid in de scanner. Hierdoor bereikt u een veel hogere betrouwbaarheid, meer snelheid en daardoor meer 
efficiëntie in huis.

*7 vak mailbox
Uw documenten uitgeprint en meteen gescheiden van elkaar? Met de mailbox aan uw printer kiest u voor gescheiden 
printen waarbij iedere medewerker naar zijn/haar eigen uitvoerbakje print. Als u alle documenten ook wil beveiligen 
dan is dit eenvoudig te combineren met onze follow-me printoplossing MyQ. 

*Beveiliging
Iedere TASKalfa multifunctional is uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. Dit zorgt er o.a. voor dat al uw data op de 
harde schijf  beveiligd is, waardoor uw data niet door derden uitgelezen kan worden, een veilig gevoel.

Beheer
uw documenten

Ontworpen voor een veeleisende werkomgeving en een steeds veranderende manier van 
werken. De gebruiksvriendelijke, veilige en productieve TASKalfa serie is voorzien van een 10,1 
inch touchscreen. Daarmee krijgt u eenvoudig toegang tot alle functies. Deze modellen zijn 
uitgerust met diverse beveiligingsfuncties Binnen het notariaat worden vooral de dual scanner*  , de 
7 vak mailbox*  en de uitgebreide beveiliging* op prijs gesteld. 

Waar draait TASKalfa om? Het antwoord ligt in de term zelf. 
De combinatie van de woorden 'TASK (taak)' en 'alfa' (eerste) drukt uit dat 
elke individuele taak altijd met de hoogste prioriteit en in de beste kwaliteit 
wordt uitgevoerd.



Een belangrijke stap in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen is het identificeren van 
analoge documentstromen en handmatige processen die kunnen worden 
geautomatiseerd.

Hierbij wordt gekeken naar:
• De huidige document workflowprocessen
• De beveiliging en toegangseisen
• De aanwezigheid van legacy- of branchespecifieke systemen
• De documenten die essentiële zakelijke processen sturen
• Welke documenten en processen het hoogste potentieel bieden om bij optimalisatie 
voordeel op te leveren
• De belangrijkste stakeholders (medewerkers) en hun verantwoordelijkheid voor de 
onderzochte documentstromen en processen
• De auteurs, lezers en stakeholders van deze documenten
• De behoeften met betrekking tot efficiëntie , wet- en regelgeving
• Hoe momenteel aan de eisen en wensen van de organisatie wordt voldaan
• Waar uitdagingen en kansen liggen

Veel bedrijfsprocessen zijn in het verleden geïntroduceerd. Soms weet een 
organisatie niet meer waarom processen worden uitgevoerd. De redenen kunnen 
oorspronkelijk valide zijn geweest, maar bedrijven veranderen. Helaas blijven 
bedrijfsprocessen vaak onveranderd bestaan, tot zelfs ver voorbij de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
Een Document Workflow Assesment is de eerste stap naar het verbeteren van uw 
bedrijfsprocessen, welke op hun beurt weer de organisatie verbeteren. Een goed 
uitgevoerd DWA kan voor twee doeleinden worden gebruikt; het stroomlijnen en 
efficiënter maken van handmatige bedrijfsprocessen en het automatiseren van 
bedrijfsprocessen.

Beoordeling en evaluatie van het huidige situatie

VRAAG VRIJBLIJVEND DAT GESPREK AAN VOOR UW DOCUMENTSTROOM
Document Workflow Assessment

PERFECTE WORKFLOW



PuntNL Groep
Bij PuntNL Groep bieden wij kantoorapparatuur, zoals printers, multifunctionals 
en documentoplossingen, daar zijn wij goed in! Maar eerst hebben we het over 
uw bedrijf. Hoe worden uw mensen ingezet, hoe verlopen de bedrijfsprocessen, 
hoe verwerkt u documenten en hoe kunnen wij dit gezamenlijk nog beter 
inrichten? 
Voor de beste oplossing gaan wij graag met u in gesprek.

puntnlgroep.nl
info@puntnlgroep.nl
050 577 57 19

Documenten scannen, opslaan en opzoeken zijn handelingen 
die in veel organisaties dagelijks uitgevoerd worden. Dat dit 
werkproces veel tijd en energie kost lijkt de normaalste zaak van 
de wereld. Het beheer van documenten is namelijk van vitaal 
belang voor veel andere processen. We kunnen gerust zeggen 
dat documenten de centrale plek innemen binnen het notariaat 
en vele andere organisaties. Immers, de Documenten die u 
vandaag niet correct opslaat, leveren morgen een probleem op. 




