Data security kit
Med dette security kit kan du forbedre sikkerheden på
dine MFP-maskiner. Kryptering af maskinens harddisk
sikrer at data fra alle tidligere scanninger, kopi- og
udskriftsjob bliver slettet og ikke kan tilgås igen.

Din kopimaskine kan
mere end kopi og print

• ISO 15408-certificeret
• Pålidelig og nem at benytte
• Forhindrer uautoriseret udlæsning af data
•F
 or højere sikkerhed, overskrives
data 3 gange

Via maskinens scan funktion, har du
mulighed for at integrere din maskine
endnu mere i dagens opgaver.

Ved du, at du kan bruge din maskine til bl.a.
Scanne dokumenter,
arkivere dem på
din computer eller i
skyen – uden ekstra
arbejdsgange!

Vil du høre mere...
...så kontakt os for yderligere
information.

Print og hent dine print
ved den printer som
passer dig
– Print & Follow

Dine indscannede
dokumenter konverteres
og gemmes automatisk
- ScannerVision

Digitaliser din fysiske
dokumenter til
redigerbare filer

Sikkerhed:
Du kan sikre dine jobs,
kopi, print og scan.
Hør mere herom!

Print & Follow
•M
 ere effektiv og sikker udskrivning uden ekstraserver via HyPAS™ program
• Ingen ekstraserver - alle printjob er gemt på hoved/master MFP maskinen (A3 m/harddisk)
• Enkelt login med PIN kode eller man kan benytte
ID kortlæser, som er ekstraudstyr
• Kryptering og godkendelse, så kun godkendte
brugere kan få adgang til printjob og udskrive dem
• Nem og hurtig installation
• Brugervenligt skærmbillede for nem brug
• Perfekt styring med op til 5 MFP’er på systemet

PinPoint Scan

Scan Extension

Med denne app installeret på din MFPmaskine, kan du hurtigt og nemt scanne
dokumenter, og arkivere dem direkte
på din egen computer, i skyen eller
vedhæfte dem i en mail, uden ekstra
administrative arbejdsgange.
• Individuel brugeropsætning
• Høj sikkerhed
• Brugervenlig og nem at benytte
• Tidsbesparende og effektiv arkivering

Dette modul giver dig mulighed for at
digitalisere dine fysiske dokumenter til
redigerbare filer.
• Scan til Microsoft Office, Word, Excel,
PowerPoint
• Scan til søgbar PDF
• Kræver ingen ekstern server eller
hardware
• Intuitivt og nemt at benytte

ScannerVision

AQRATE

Ved fysisk arkivering eller manuel
elektronisk arkivering, risikeres
fejlarkivering og dette mindskes
markant ved brug af ScannerVision
softwareprogram. Herudover udvalgte
funktioner som Connectors – som kan
sammenkobles med en lang række
programmer som f.eks. Microsoft
SharePoint, AQRATE (follow me
system).
Metadata – sikrer at dine scanninger
bliver gemt korrekt, kan automatisk
tildeles informationer som bliver
valgt via maskinens display – f.eks.
kundenummer, kontraktnummer,
afdeling osv.
OCR-konvertering – så dine
indscannede dokumenter bliver
søgbare og redigerbare både i tekst
og tal.
Stregkodegenkendelse – automatisk
genkendelse af stregkoder som bl.a.
kan bruges til navngivning af filer, eller
evt. opdele enkelte indscannede sider
til en samlet scanning.

Aqrate er professionelt software, som
øger sikkerheden og effektiviteten i din
virksomhed, ved fuldstændig kontrol over
brugerrettigheder og forenkling af scanog printprocesser.
Programmet er fleksibelt og
brugervenligt, og kan styres både
fra PC, tablet, smartphone og MFPmaskiner. AQRATE giver dig desuden
en og let tilgængelig oversigt over
printomkostninger gennem detaljerede
rapporter.

•S
 can direkte til cloud-løsninger
• Individuel brugertilpasning, og
adgangskontrol
• Hent udskriftsjob på hvilken som helst
MFP-maskine i virksomheden

