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iXware Scanning overview
iXware Scanning geeft u de volledige vrijheid om 
uw bedrijfsprocessen te ondersteunen; om papieren 
documenten onderdeel te maken van uw digitale 
workflow. iXware Scanning verandert uw Xerox MFP in het 
startpunt van die digitale workflow en maakt de MFP echt 
multifunctional, met de volledige kracht en functionaliteit 
van de iXware oplossing ter uw beschikking.

Scan documenten direct in Sharepoint
De Sharepoint integratie van iXware maakt het mogelijk 
om documenten direct vanaf iedere Xerox MFP binnen uw 
organisatie in Sharepoint te scannen. De gebruiker kan op 
de EIP display een aantal simpele, door u gedefinieerde, 
vragen beantwoorden om de juiste opslaglocatie en -naam 
te bepalen. De vragen kunnen bestaan uit vrije invoer, maar 
u kunt ook de volledige kracht van uw Sharepoint Database 
gebruiken om automatisch een keuzelijst te vullen. Bijvoor-
beeld met vooraf bepaalde document typen.

Scan documenten direct vanaf de Xerox MFP naar Sharepoint 
met behulp van de intuitieve iXware Scanning Interface.

iXware scant uw documenten direct in de juiste  Microsoft 
Sharepoint Document Library. Het document wordt in de 
Library opgeslagen als een tekst 
doorzoekbare PDF (of elk ander 
gewenst formaat: Word, ODF, JPEG, 
XLS en vele andere).
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De vragen binnen het scanproces zijn onderdeel van de eenvoudig aan 
te passen Scanning Templates van iXware. Zij geven Sharepoint de juiste 
meta data voor de juiste opslaglocatie en zorgen ervoor dat het document 
eenvoudig terug te vinden is. Een extra voordeel is dat op basis van deze meta 
data automatisch subfolders gecreëerd kunnen worden. Bovendien is het ook 
mogelijk om met behulp van deze meta data bestandsnamen te maken. De 

de relevante vragen die de gebruiker moet beantwoorden, bijvoorbeeld: welk 
type document, welke werknemer, welke klant, welke datum? Antwoorden 
op deze vragen kunnen door middel van vrije invoervelden (alfanumeriek) 
ingevoerd worden, of gekozen worden uit de database.

Eenvoudig uit te breiden
iXware Scanning kan eenvoudig uitgebreidt worden met andere iXware 
Modules. Één plus één is in dit geval meer dan twee! Voeg iXware Fax 
bijvoorbeeld toe en ervaar het voordeel van deze twee krachtige modules 
binnen één oplossing en interface. De modulaire structuur van iXware geeft u 
de mogelijkheid om direct of later te combineren. De OCR functionaliteit van 
iXware Scanning voegt evens waarde toe aan iXware Fax door faxberichten als 
tekstdoorzoekbare PDF bestanden op te slaan.

Voordelen
• Scan documenten direct in 

Sharepoint Document Libraries, 
Folders of Subsites

• Sharepoint database integratie

• Sla documenten op als 
tekstdoorzoekbare PDFs of ieder 
ander gewenst formaat (Word, 
ODF, JPEG en vele andere)

• Intuitieve interface op de Xerox

• Vind documenten eenvoudig 
terug binnen Sharepoint

• 

• Maak alle scans onderdeel van 
de digitale Audit Trail binnen uw 
onderneming

• Modulaire en schaalbare 
oplossing

Scan uw documenten eenvoudig 
vanaf de Xerox EIP machine met 
behulp van intuitieve templates.

De iXware Server converteert het 
document naar een tekstdoorzoek-
bare PDF (of ieder ander formaat, 
zoals Word, ODF, JPEG, XLS, etc.) en 
slaat het op in Sharepoint.

U kunt eenvoudig ieder gescand 
document terugvinden binnen de 
Sharepoint applicatie.

Eenvoudig scannen naar Sharepoint


