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Bemærkninger

Scanner Power Tools – for hurtigere, nemmere 

og mere effektiv scanning med avanceret 

billedkorrektion for mere læsbare resultater samt 

SMTP e-mail.

Optical Character Recognition (OCR) – et OCR-

modul med understøttelse af flere sprog for scanning 

til redigerbare, søgbare filformater. Med Zonal OCR 

kan du vælge flere foruddefinerede zoner på et 

dokument. (Ekstraudstyr til Scanner Power Tools). 

Barcode Module – i samarbejde med Scanner Power 

Tools genkendes mere end 20 standardstregkoder 

automatisk. (Ekstraudstyr til Scanner Power Tools). 

  Database Connector – til en integreret forbindelse 

mellem Sharp multifunktionsprinteren og din 

virksomheds database samt nem scanning direkte til 

enhver netværksdestination. 

  Exchange I Fax Connector – integreres med 

Microsoft® Exchange og fax-servere til enkel scan-og-

fax eller scan-og-mail til alle i din adressebog, med 

automatisk arkivering. 

  SharePoint® Connector – giver dig en enkel, effektiv 

og alsidig måde at scanne dokumenter direkte fra din 

Sharp multifunktionsprinter til Microsoft® SharePoint-

tjenester.

Hotfolders – du kan sende scanninger fra enhver 

netværksforbundet multifunktionsprinter med de 

samme arbejdsgange som på dine Sharp OSA-aktiverede 

multifunktionsprintere.

Moduler

         

Velkommen til Sharp

Sharp har i årtier fremstillet hurtige og pålidelige printere og multifunktionsprintere – og udtænkt nye, mere produktive måder at håndtere dokumenter på. Mange har vundet priser fra anerkendte, 
uafhængige forskningsinstitutioner. Alle har leveret præstationer, der er blandt de førende i klassen, og som ofte har givet store produktivitetsforbedringer på arbejdspladsen.

Sharp er en ægte global virksomhed med lokal repræsentation i alle vigtige lande. Og vores ekspertise rækker nu langt videre end kontorprintere. I dag varetager vi hele virksomhedens behov, med 
nyskabelser inden for professionelle display, solceller og LED-belysning, for blot at nævne nogle få områder.



Drivve Image
Document Capture Software

Når arbejdet forløber glat, øges produktiviteten /This is Why 
Drivve Image skal være i centrum af din virksomhed.

         

 
EFFEKTIV SCANNING OG 
DOKUMENTSTYRING
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Drivve Image indgår i vores serie af optimerede 

softwareløsninger. Det er en scanning- og 

dokumentstyringsløsning, der sparer tid, penge og ressourcer 

ved at automatisere dine dokumentarbejdsgange.

Denne software fungerer ved at gøre den information, der er 

låst inde i hvert papirbaseret forretningsdokument, tilgængelig i 

hele virksomheden i et alsidigt digitalt format.

Hurtigt overblik over fordele
• Øger din effektivitet og produktivitet

• Fremmer lønsom vækst

• Hjælper dig med at styre og reducere dine omkostninger

•  Øger datasikkerheden og fremmer overholdelsen af 

myndighedskrav

• Støtter din miljøpolitik

Viden driver vækst /This is Why vi hjælper dig med at 
indsamle og udveksle viden.

Større effektivitet
Med Drivve Image tager det kun et øjeblik at scanne 

indkommende dokumenter - selv hvis de er af forskellige typer 

og størrelser - til søgbare og redigerbare digitale filer, takket 

være scanning og rutestyring med én berøring.

Som et led i denne proces kan du tilføje eller udtrække 

information til indeksering og andre formål, inden de 

automatisk videresendes til flere kontakter og destinationer 

i forskellige populære formater. Du kan f.eks. scanne et 

dokument til dit kreditorsystem, en budgetansvarlig eller et 

projektarkiv.

Du kan endda bruge stregkoder til at strømline dine 

dokumentarbejdsgange og styre følsomme processer, hvor 

verifikation og sporbarhed er vigtige.

Lønsom vækst
Drivve Image baner vej for lønsom vækst ved at give alle i 

dit team de oplysninger, de har brug for, til at kunne træffe 

hurtige og effektive beslutninger. 

Denne software eliminerer langsomme og fejlbehæftede 

manuelle arbejdsgange, behandler dokumenter hurtigere og 

sender informationerne derhen, hvor der er mest brug for 

dem. Dertil kommer, at virksomhedens kerneprocesser - såsom 

ordrebehandling, lagerstyring og fakturering - klares hurtigt, 

effektivt og med så godt som ingen menneskelig indgriben. 

DEL INFORMATION  
UDEN BESVÆR

Optimér din dokumentstyring.
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Hver gang et papirdokument håndteres, skabes der 

omkostninger, dit miljøfodaftryk øges og der opstår risiko. 

Takket være Drivve Image bliver din informationshåndtering 

mindre kostbar, sikrere og mere miljøvenlig.

Lavere omkostninger
Drivve Image reducerer driftsomkostningerne ved hvert 

berøringspunkt. Og fordi dataene flyttes til det rette sted 

(omhyggeligt indekseret for hurtig genfinding), bruger 

medarbejderne mindre tid på at lede efter information og 

mere på at anvende den konstruktivt.

Dokumenter behandles hurtigere, virksomhedens processer 

bliver mere omkostningseffektive, og der er ikke behov for at 

oprette og distribuere mange kopier af samme dokument. 

Omkostninger optræder i mange former /This is Why vi 
hænger os i detaljer.

Pålidelig sikkerhed
Vi er alle underkastet databeskyttelseslovgivningen - nogle 
brancher mere end andre. Med Drivve Image er overholdelse af 
lovgivningen let at bevise, idet du får et komplet revisionsspor 
for dine digitaliserede virksomhedsprocesser. Dertil kommer, at 
du kan beskytte følsomme dokumenter ved at scanne dem ind 
i PDF-filer med adgangskodebeskyttelse.

 

Et grønnere kontor
Forbruget af toner, papir og energi har uundgåelige 

omkostninger for miljøet. Men Drivve Image kan bidrage til at 

mindske disse omkostninger ved at reducere mængden af det, 

der udskrives og kopieres.

Et enkelt indscannet dokument kan sendes til (og bruges 

af) så mange arbejdsgange, personer og anvendelser som 

nødvendigt, uden at der udskrives noget. Og det er bare ét 

eksempel.

Ved at gå over fra manuelle processer til hurtigere, mere 

omkostningseffektive digitale arbejdsgange bliver det at spare 

penge, bevare ressourcer og minimere din miljøpåvirkning til 

opnåelige realiteter.

Omkostningseffektiv, sikker og miljøvenlig.

OPTIMERING AF 
BILLEDBEHANDLING


