
K O F A X  A U T O S T O R E

Work Like Tomorrow: informatie 
veilig en automatisch vastleggen 
vanaf verschillende locaties

Beveilig inkomende documenten en informatie met Kofax AutoStore, een 
oplossing voor automatische workflows waarmee documenten conform de 
nalevingsvereisten worden vastgelegd.

KOFAX AUTOSTORE

Kofax AutoStore is een geïntegreerde oplossing die 

automatische workflows ondersteunt. Documenten 

worden veilig en conform de nalevingsvereisten 

vastgelegd vanuit een groot aantal verschillende 

hardware- en softwareplatforms. Deze oplossing 

is speciaal ontwikkeld voor zakelijk gebruik: er kan 

efficiënter en productiever worden gewerkt en u 

beschikt over functies die beheer van en toezicht 

op informatie op bedrijfsniveau mogelijk maken. 

Kofax AutoStore werkt met een groot aantal 

merken en modellen MFP's, bedrijfssystemen en 

mobiele apparaten. Dit maakt centraal beheer 

mogelijk van alle activiteiten voor het vastleggen 

van documenten en gegevens in elke zakelijke 

IT-omgeving. Een onderneming kan de digitale 

transformatie starten met uiterst eenvoudige, 

functionele oplossingen die betrouwbare 

resultaten opleveren. Vervolgens kan worden 

opgeschaald naar het beheer van meer complexe 

taken en procesworkflows, zodat de organisatie 

zich uiteindelijk ontwikkelt tot een efficiëntere 

digitale werkplek. 

"We verzamelen dagelijks 
informatie uit diverse bronnen, 
zoals e-mailberichten, scans en 
faxen. Met Kofax verloopt dat 
vlekkeloos en wordt alle informatie 
snel en veilig naar onze repository 
verzonden." 

Naoko Neff, 

ECM-beheerder van Crowley

HOE WERKT KOFAX AUTOSTORE?

Kofax AutoStore maakt gebruik van de bestaande 

infrastructuur en legt informatie uit een groot 

aantal apparaatplatforms vast, waaronder: 

• Multifunctionele apparaten (MFP's)

• Smartphones

• E-mailberichten

• Faxservers

• Gedeelde/openbare mappen

• FTP-sites

• Microsoft® Office®-programma's 

• Desktopcomputers

• XML-gegevensstromen en andere bronnen

• Online webformulieren

De vastgelegde informatie kan worden verwerkt 

op basis van vooraf gedefinieerde bedrijfsregels 

die bepalen hoe informatie wordt bewaard, 

opgeslagen, verwerkt en gerouteerd. Gescande 

beelden kunnen met het oog op de leesbaarheid 

worden verbeterd, tekst kan worden omgezet in 

bewerkbare digitale informatie en streepjescodes 

kunnen worden gelezen. Dit resulteert in 

waardevolle informatie die kan worden toegevoegd 

aan belangrijke records in bedrijfssystemen of 

waarmee documenten later kunnen worden 

teruggevonden. De verwerkte documenten en 

de bijbehorende indexgegevens kunnen worden 

gedistribueerd naar verschillende locaties, 

waaronder: 

• Fax- en e-mailberichten

• Systemen voor ERP (Enterprise Resource 

Planning), CRM (Customer Relationship 

Management) en ECM (contentmanagement) 

• FTP-sites en beveiligde netwerkmappen

De gegevens en bijbehorende documenten 

kunnen zelfs tegelijk en selectief naar 

meerdere bestemmingen worden gerouteerd. 

Deze geautomatiseerde taken zijn met één 

druk op de knop uit te voeren vanaf elk 

ondersteund apparaatplatform, waaronder het 

bedieningspaneel van een MFP. Automatische 

workflows worden onmiddellijk uitgevoerd. Dit 

waarborgt dat informatie telkens opnieuw snel en 

nauwkeurig op de beoogde locatie terechtkomt.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Identieke manier van werken, 

ongeacht het kanaal dat voor 

vastlegging wordt gebruikt (zoals 

desktop, e-mail, MFP en mobiel).

• Werkt met MFP's van alle belangrijke 

fabrikanten.

• Ondersteuning van Microsoft-

verificatie.

• Database-integratie in twee 

richtingen.

• Beeldcorrectie.

• Streepjescodeherkenning. 

• OCR-verwerking.

• Documentconversie.

• Digitale formulieren verwerken.

• Meer dan 40 kant-en-klare 

connectoren voor zakelijke systemen.

• Kant-en-klare connectoren voor 

cloudopslag (zoals Box, Google Drive, 

Microsoft OneDrive en SharePoint).

• Aanpasbare mobiele interface.

• Automatisering van bedrijfsprocessen 

en workflowondersteuning. 

VOORDELEN VAN KOFAX 
AUTOSTORE

Kofax AutoStore is een oplossing voor 

het veilig vastleggen van zakelijke 

documenten en het automatiseren van 

workflows, waarmee statische docu-

menten worden omgezet in bruikbare 

digitale informatie. Dit levert belangrijke 

voordelen op: 

Door de beveiliging van uw bedrijfs-

informatie wordt gebruik door 

onbevoegden voorkomen, wordt de 

reputatie van de organisatie beschermd 

en blijft het vertrouwen van klanten 

behouden. 

Informatie wordt kwalitatief beter 

en nauwkeuriger, waardoor er veel 

productiever en efficiënter wordt 

gewerkt. Tegelijk neemt het aantal 

fouten en overbodige handmatige 

taken bij het beheren en verwerken 

van documenten en informatie af.

Er worden consistente bedrijfsregels 

toegepast en de verplaatsing en het 

gebruik van documenten en informatie 

wordt getraceerd. Zo wordt gewaarborgd 

dat operationele processen conform de 

nalevingsvereisten verlopen.

Neem voor meer informatie over Kofax AutoStore contact  
op met +31 36 546 94 25 of ga naar www.kofax.com/autostore-nl.

http://www.kofax.com/autostore-nl


UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN KOFAX AUTOSTORE

Ondersteuning van een groot aantal 

merken MFP's

Kofax AutoStore werkt met multifunctionele 

printers (MFP's) van alle grote merken. U kunt dus 

eenvoudig apparaten toevoegen of vervangen 

zonder dat u nieuwe software hoeft te installeren 

en configureren. En dat scheelt tijd en kosten 

voor beheer. Medewerkers profiteren van een 

consistente gebruikerservaring op elk apparaat, 

ongeacht het merk. 

Ondersteuning van meerdere kanalen

Kofax AutoStore ondersteunt een groot aantal 

kanalen voor het vastleggen van documenten en 

informatie, waaronder MFP's, mobiele telefoons 

en tablets, Windows-desktopcomputers, Microsoft 

Outlook, desktopscanners, faxservers en nog veel 

meer. Medewerkers kunnen dus overal werken, 

hoe, waar en wanneer ze willen, en consistente 

bedrijfs- en beleidsregels aanhouden.

Zoekacties in databases in twee richtingen

Het is eenvoudig om databasegegevens te 

zoeken en op te halen voor weergave op het 

bedieningspaneel van de MFP, een Windows-

desktop of een mobiel apparaat. Met de 

zoekfunctie voor databases voert u een waarde 

in één indexveld in, waarna de waarden voor de 

overige velden worden opgezocht en automatisch 

worden ingevuld. Op deze manier verloopt 

indexeren supersnel en uiterst nauwkeurig.

Automatisering van bedrijfsprocessen 

en workflowondersteuning

Met Kofax AutoStore verloopt de 

documentverwerking in uw bedrijfsprocessen 

volledig automatisch. De voordelen? Daling 

van de kosten, verbetering van de efficiëntie, 

communicatie en samenwerking en ondersteuning 

van de naleving van de wet- en regelgeving.

Systeemconnectoren 

Kofax AutoStore maakt probleemloos 

verbinding met meer dan 40 populaire zakelijke 

softwareprogramma's en vergroot zo het volume 

en de nauwkeurigheid van informatie die deze 

systemen binnenkomt. De connectoren van Kofax 

AutoStore zijn gratis beschikbaar en worden 

rechtstreeks ondersteund en onderhouden.

Systeemeigen LDAP-integratie 

Gebruikers van Kofax AutoStore kunnen 

vanuit elke ondersteunde MFP de lijst met 

contactpersonen van uw bedrijf bekijken of een 

selecteerbare adressenlijst opvragen door te 

zoeken op domeinnaam. Selecteren en bevestigen 

is voldoende om beveiligd naar een of meer 

adressen te scannen. 

Integratie met Kofax Equitrac

Kofax AutoStore is geïntegreerd met Kofax 

Equitrac, een oplossing voor afdrukbeheer en 

kostendoorbelasting, waardoor tracering van 

gebruikers en activiteiten en uniforme verificatie 

via elke ondersteunde MFP mogelijk is. De 

administratieve belasting van IT-medewerkers 

neemt af en u profiteert van krachtige 

controlefuncties voor toezicht op en tracering 

van de naleving van bedrijfsregels en wet- en 

regelgeving. 

Work Like Tomorrow met Kofax AutoStore, de 

meest veelzijdige oplossing voor het vastleggen 

van documenten. U kunt veilig digitaal werken via 

een groot aantal hardware- en softwareplatforms 

en de verwerking van documenten en informatie 

optimaal beveiligen. Zo gaat u op weg naar een 

succesvolle informatiebeheerstrategie.

MEER OVER DE FUNCTIES VAN KOFAX AUTOSTORE 

BEVEILIGINGSFUNCTIES

• Multifunctionele apparaten (MFP's)

• Smartphones

• E-mailberichten

• Faxservers

• Gedeelde/openbare mappen

VASTLEGGINGSBRONNEN

• Multifunctionele apparaten (MFP's)

• Smartphones

• Kopieerapparaten 

• Desktopscanners 

• Desktopcomputers

• Microsoft® Office®-programma's 

• E-mailclients

• Postvak IN 

• Map (netwerk of lokaal) 

• E-mailserver (SMTP, POP3, IMAP) 

• Faxservers 

• Lokale of externe mappen 

• FTP-sites (beveiligd en onbeveiligd) 

VERWERKINGSFUNCTIES

• Volledige tekstherkenning 

• Herkenning van tekst in zones

• Herkenning van handgeschreven tekens (ICR) 

•  Formulierherkenning (gestructureerd/
ongestructureerd) 

• Optical Mark Reading (OMR)

• Beeldoptimalisatie

• MRC PDF-compressie 

• Streepjescodeherkenning (1D/2D)

• Bates-stempels 

• Codering/decodering 

• Formulierlagen 

• Rapportage 

• Automatische meldingen via e-mail

ROUTERINGSBESTEMMINGEN

• Netwerkmappen

• E-mail 

• Faxservers 

• Printers 

• ODBC-databases 

• Verzenden naar HTTP 

• Beveiligde FTP-sites 

• Verzenden naar XML & WebDav

• Documentmanagementsystemen en cloud-services 
van leveranciers als Microsoft®, Google®, EMC®, 
OpenText®, FileNet®, Interwoven®, IBM®, Docuware® 
en meer

• CSV-bestanden, opdrachtbestanden 

• Captaris RightFax

SYSTEEMVEREISTEN

Hardware

• Microsoft® Windows®-besturingssysteem op een 
computer met een 2-GHz processor of beter 

• Minimaal 2 GB RAM vereist, maar 4 GB of meer 
aanbevolen 

• Minimaal 10 GB schijfruimte – NIC-kaart

Besturingssysteem

• Ondersteunde Microsoft® Windows®-
besturingssystemen: 

• Windows Server 2012 R2: Standard en Datacenter 

• Windows 8.1 (32-/64-bits): Pro en Enterprise 

• Windows 7 (32-/64-bits): Professional, Ultimate en 
Enterprise, met de meest recente Service Pack 

• Windows 10

EXTRA SOFTWARE

Microsoft® .NET Framework 3.5 

Microsoft® .NET Framework 4.0 

Microsoft® .NET Framework 4.5

Work Like Tomorrow™: met de software van 
Kofax kan uw organisatie daar vandaag al mee 
beginnen. Het Intelligent Automation-platform 
van Kofax helpt organisaties informatie-intensieve 
bedrijfsprocessen te transformeren, het aantal 
handmatige taken en fouten te verminderen, 
kosten te besparen en het contact met klanten te 
verbeteren. 

Met een combinatie van RPA, cognitief vastleggen, 
procesintegratie, mobiliteit en betrokkenheid 
en analyses garanderen we eenvoudige 
implementatie en zorgen we voor spectaculaire 
resultaten die de nalevingsrisico's verkleinen en uw 
concurrentievermogen, groei en winst verbeteren.

kofax.com
© 2019 Kofax. Kofax en het Kofax-logo zijn handelsmerken van Kofax, geregistreerd in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

https://www.kofax.com

