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Scanshare Essentials
Eenvoud in het slim 
scannen van documenten

Scanshare Essentials is een eenvoudige, intuïtieve one-touchoplossing 

voor het slim scannen van documenten vanaf de multifunctionele printer. 

In het gewenste formaat én naar iedere gewenste bestemming op uw 

(mail)server en/of in de cloud.



Het resultaat
Het gebruik van Scanshare Essentials 
verlaagt de kosten van het verwerken 
van informatie voor uw organisatie 
aanzienlijk. Ook zorgt het voor een 
effectieve en veilige overdracht van 
informatie en draagt het bij aan de 
inrichting van een gestructureerde 
samenwerking tussen personen en 
afdelingen.

Eenvoudig, effectief en 
tijdbesparend 
Met Scanshare Essentials kunt u 
communiceren met uw netwerk 
of database vanaf iedere 
multifunctionele printer en/of 
scanner. De juiste opslagplaats voor 
een document selecteert u eenvoudig 

op de display van de multifunctionele 
printer. Op deze manier worden 
processen die u voorheen handmatig 
deed, automatisch voor u verwerkt 
in luttele seconden. Documenten 
worden direct op de juiste plaats 
opgeslagen in zowel niet bewerkbare 
bestandsformaten - zoals PDF 
of PDF/A - als in bewerkbare 
bestandsformaten - zoals Word of 
Excel. 

Optioneel verrijkt u de oplossing met 
een barcodeherkenningsmodule en/of  
Cloud Connector Pack waarmee u 
naadloos kunt communiceren met tal 
van cloudoplossingen zoals Microsoft 
Sharepoint/365, Google Drive, 
Evernote en Dropbox et cetera.

De toepassing is uitermate geschikt voor organisaties 

die hun scanprocessen effectief en met eenvoud willen 

optimaliseren.

Scanshare in de praktijk
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2. Bewerken

3. Bezorgen



Kenmerken
Geïntegreerd in uw mfp. Vanaf het intuïtieve 
bedieningspaneel is het eenvoudig om extra 
gegevens in te voeren, zoals een naam voor het 
document, een bestemming of metadata, et 
cetera. 

Windows mappenstructuur. Zodra u een 
document aan de opgegeven map toevoegt, 
wordt dit automatisch verwerkt volgens het 
ingerichte werkproces. 

Betrouwbare tekstherkenning. Dankzij 
de krachtige OCR-engine wordt tekst in 
elektronische en papieren documenten op een 
betrouwbare manier herkend en omgezet in 
bewerkbare en doorzoekbare inhoud.

Ondersteuning van automatische conversie in 
de meest gebruikte bestandsformaten (Word, 
Excel, PDF, JPEG, TIFF en PDF/A). 

Persoonlijk scanmenu door middel van 
authenticatie. Zodra een gebruiker zich 
identificeert bij het systeem (single sign-on), 
verschijnen zijn persoonlijke scanmenu’s. U kunt 
daardoor scanbestemmingen beter controleren. 
Ook maakt u ze veiliger en klantvriendelijker.
 

Barcodeherkenning. De optioneel 
geïntegreerde barcodemodule herkent 
barcodes voor het uitlezen van specifieke 
kenmerken en metadata. Ook kunnen 
documenten van elkaar worden gescheiden 
door een barcodevel. Uw voordeel: meerdere 
documenten tegelijk in één scanopdracht 
verwerken. De barcodes zorgen voor 
afzonderlijke verwerking van alle documenten. 

Zone OCR. De herkenning kan uitgaan van 
voorgedefineerde zones. Hiermee laat u 
specifieke gegevens herkennen en bijvoorbeeld 
instellen als metadata of toevoegen aan de 
bestandsnaam, et cetera. 

Optimaliseren van scans. Lege pagina’s worden 
automatisch gedetecteerd en verwijderd. 
Documenten die niet helemaal recht zijn 
gescand, worden alsnog keurig recht gelegd.
 

Koppelingen met populaire systemen. 
Bijvoorbeeld  Fileserver, SharePoint, SharePoint 
Online (Office 365), Google Drive, Evernote.

Compatible met multifunctionele systemen. 
Dankzij de opgebouwde expertise en bewezen 
resultaten is Scanshare Essentials compatible 
met doorgaans alle bekende merken, zoals 
Xerox en Samsung.

Beheer van de applicatie. Scanshare 
kenmerkt zich door eenvoud. Via de zeer 
gebruiksvriendelijke iconen in het webbased 
dashboard beheert u de applicatie simpel en 
maakt u gemakkelijk nieuwe scantemplates 
aan. Onze consultants komen hier bij de 
implementatie en training uiteraard op terug.



Maatwerksupport 
Veenman 
De afdeling Professional Services van Veenman bestaat uit consultants 
en specialisten op het gebied van hardware- en softwareoplossingen. Zij 
ondersteunen uw bedrijf met implementatie, training en onderhoud. Voor 
Scanshare bieden wij u de volgende maatwerksupport:

Silver aftersales-support (standaard inbegrepen):
• Telefonische respons vanuit derdelijns supportdesk
• Remote support
• Updates via remote support op verzoek
• Upgrade op nacalculatie
• Gegarandeerde ondersteuning besturingssystemen
• Gegarandeerde respons en oplostijden voor gemelde incidenten. 

Gold aftersales-support (additioneel):
• Silver support
• Support op locatie tot maximaal zes bezoeken per jaar
• Maximaal vijf mutaties/inrichtingen van scanprocessen per dagdeel  

van vier uren per jaar
• Gegarandeerde ondersteuning besturingssystemen
• Gegarandeerde respons- en doorlooptijden voor gemelde incidenten. 

Over Scanshare
Scanshare is één van de snelst groeiende en grootste providers op het gebied van 
het distribueren van slimme scanoplossingen. Dankzij een wereldwijd netwerk van 
resellers en distribiteurs zijn al honderdduizenden systemen voorzien van deze 
scanoplossing.
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