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 PAPIEREN EN ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN IN UW BEDRIJFSPROCES.

AUTOSTORE

Een gemiddelde organisatie maakt 19 kopieën van elk document, 
besteedt 17 euro aan arbeid om elk document te archiveren en 
verliest 1 op de 20 documenten. Er bestaat geen twijfel over; 
handmatige documentgerelateerde bedrijfsprocessen zijn duur, 
inefficiënt en tijdrovend. 

AutoStore is een server-based applicatie die het vastleggen, de 
distributie en de veilige levering van papieren en elektronische 
documenten naar zakelijke toepassingen/apllicaties regelt. Het 
is uitermate geschikt voor organisaties van elke omvang die fout-
gevoelige handmatige documentverwerking willen elimineren. 

Of het nu facturen, vorderingen, aanvragen of bestelformulieren 
betreft, met AutoStore kunnen document gedreven bedrijfspro-
cessen worden geautomatiseerd. Dit leidt tot lagere kosten, het 
verbeteren van de operationele efficientie, betere communicatie 
en samenwerking en ondersteunt de naleving van wet-en regel-
geving.

AutoStore maakt gebruik van uw bestaande infrastructuur en legt 
informatie vast vanaf onder andere multifunctionals, smartpho-
nes, e-mails, faxservers, gedeelde/openbare mappen, FTP-sites 
en Microsoft Office-toepassingen. De vastgelegde informatie 
wordt vervolgens verwerkt volgens een vooraf bepaald, voor uw 
organisatie optimaal, proces.

Gescande beelden worden  
versterkt waardoor een betere  
leesbaarheid wordt verkregen, tekst  
kan worden omgezet in bewerkbare  
elektronische informatie (OCR) en  
barcodes kunnen worden gelezen.  
Dit resulteert in een optimale beschik- 
baarheid van informatie waardoor  
bestanden later eenvoudig kunnen  
worden teruggevonden. 

Zodra de verwerking is voltooid, worden de documenten met bij-
behorende zoekwoorden (metadata) gedistribueerd naar een 
willekeurig aantal bestemmingen. Dit kunnen zijn fax, e-mail, 
een documentmanagementsysteem (DMS), FTP-sites, beveiligd 
netwerkmappen of zelfs diverse bestemmingen tegelijk.

Dit hele proces kan moeiteloos door uw medewerkers worden 
uitgevoerd, direct en eenvoudig vanaf de multifunctional. Het 
vastgelegde proces zorgt ervoor dat uw informatie snel en 
nauwkeurig op de juiste bestemming komt. 

Doordat binnen AutoStore klantspecifieke processen kunnen 
worden gebouwd en een persoonlijk MFP-menu op de display 
toont worden handmatige stappen in document intensieve be-
drijfsprocessen aanzienlijk verminderd of zelfs totaal voorko-
men wat resulteert in een foutloze en efficiënte verwerking van 
uw documenten.

Met de 3-stappen benadering van AutoStore: “vastleggen, ver-
werken en distribueren”, kunnen document gedreven bedrijfs-
processen eenvoudig en vol vertrouwen worden geautomatise-
erd. Met AutoStore bent u in staat om dure en arbeidsintensieve 
papieren en digitale documenten  gemakkelijk om te zetten in ge-
wichtloze, doorzoekbare en eenvoudig te beheren informatie.



GA VOOR MEER INFORMATIE OVER AUTOSTORE NAAR:
www.kyoceradocumentsolutions.nl 
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VOORDELEN

Verminder documentverlies en voorkom fouten 
Met AutoStore kunnen zowel papieren al elektro-
nische documenten worden vastgelegd en wor-
den gedistribueerd naar diverse bestemmingen: 
fax, e-mailadressen, netwerkmappen, netwerk-
printers, pc's etc.

Verbeter kwaliteit en converteer documenten 
Verbeter kwaliteit van documenten met behulp van 
circa 25 filters. Zet papieren of elektronische docu-
menten om naar tiff, pdf, doorzoekbare pdf, Word, 
Excel en vele andere bestandsformaten.

Verbetert Informatiebeveiliging 
AutoStore beschikt over een aantal beveiligings-
functies waarmee u controle krijgt over de stroom 
van informatie die uw bedrijf binnenkomt of 
verlaat: authenticatie  door gebruikers voordat  
documenten worden vastgelegd, versleuteling 
van documenten terwijl ze worden verwerkt en  
activering audit trails met rapportagemogelijk-
heden. Documenten kunnen worden vastgelegd 
vanuit of worden opgeslagen in beveiligde FTP-
sites.

Flexibel en klantspecifiek 
Processen worden klantspecifiek ontworpen, 
toegespitst op de bedrijfsprocessen en docu-
mentstromen van de onderneming. 

Bespaar op trainingskosten en tijd 
AutoStore is eenvoudig te installeren en te  
gebruiken - zodat in een mum van tijd begon-
nen kan worden met het scannen, indexeren, 
converteren en distribueren van documenten. 
Bepaal vanaf waar en volgens welke processen u 
documenten wilt vastleggen en richt deze in op 
de hiervoor gebruikte multifunctionals. Daarna 
kan direct worden begonnen met een minimale 
hoeveelheid aan training of instructie.

Ondersteunt de meest gangbare multifunctionals. 
Uiteraard worden bijna alle KYOCERA multifunc-
tionals ondersteund door AutoStore. En bieden zij 
de meest eenvoudige toegang tot de geautomati-
seerde bedrijfsprocessen. AutoStore ondersteunt 
ook multifunctionals van vele andere leveranciers 
waardoor u om vandaag nog te beginnen met 
het automatiseren van uw bedrijfsprocessen niet 
direct verplicht bent om te investeren in nieuwe 
machines.


