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Het scannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een 
document. Deze foto of afbeelding bevat (nog) geen tekst. Via OCR software wordt de tekst in 
de afbeelding herkend en wordt het gescande document omgezet naar een bestand met digitale 
tekst. OCR staat voor Optical Character Recognition, met andere woorden: tekstherkenning.
OCR helpt u bij het automatisch herkennen en indexeren van documenten in bijvoorbeeld uw 
post- of formulierenstroom. Door deze indexen kan een document later eenvoudig weer 
gevonden worden.



 Functionaliteit

Hoe vaak scant u documenten naar een map op het 
netwerk? Om het document vanaf daar met een serie van 
handelingen op de juiste plek op te slaan. En het vervol-
gens nooit meer terug te kunnen vinden.
Deze bundel is gebaseerd op het eenvoudig scannen en 
doorzoekbaar maken van documenten. Dit maakt het terug-
vinden en bewerken van documenten eenvoudig. 
Documenten worden naar een vooraf ingestelde netwerk-
map gescand. In deze map worden ze opgeslagen als 
doorzoekbaar en bewerkbaar bestand. Daarbij kan gekozen 
worden uit bijvoorbeeld een doorzoekbare PDF of Word 
document als bestandsformaat. 

 Doelomgevingen

Deze bundel is bedoeld voor bedrijven, overheden of an-
dere instellingen waar het scannen van en naar de werkplek  
“gewoon” bij de dagelijkse handelingen hoort. Ideaal voor 
bedrijven die met een MFP hun gescande documenten  
intelligent willen maken. Geschikt als basis voor archiver-
ingsoplossingen waarbij tekst herkenning zeer gewenst is. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid om verschillende document 
soorten automatisch te verwerken in een server- 
gebaseerde oplossing.

 AutoStore File Import

De bundel is gebaseerd op AutoStore File Import. Buiten de 
bundel biedt AutoStore File Import diverse andere functies. 
Zo is het mogelijk om barcodes te 
gebruiken bij de verwerking van documenten of bepaalde 
zones op het document uit te lezen die gebruikt kunnen 
worden als documentkenmerk. Deze kenmerken kunnen als 
los bestand worden opgeslagen (bijvoorbeeld csv, txt of 
xml) om door een applicatie geïmporteerd te worden. Daar-
naast is het mogelijk om bijvoorbeeld beeldverbetering toe 
te passen of bijvoorbeeld blanco pagina’s te verwijderen.

 
AutoStore functioneert als een service applicatie en heeft 
een aantal ICT beheer vriendelijke eigenschappen. 
Hierdoor worden documentprocessen sneller en met 
minder moeite en fouten uitgevoerd dan wanneer met 
handmatige procedures wordt gewerkt.

 Functies

 Voorkomt het overtypen van tekst, het gescande docu-
ment wordt bewerkbaar opgeslagen.

 Diverse bestandsformaten mogelijk, zoals PDF, PDF/A 
(voor archiefdoeleinden), DOCX, XLSX, TXT, RTF, 
HTML,PPT(X) en meer.

 De bundel is een server gebaseerde oplossing. Dit 
 betekent dat de software zelfstandig als service kan 
 opereren.
 Voorkomt dat documenten achteraf handmatig aan-

 gepast moeten worden.
 Uitvoer naar meerdere document formaten tegelijkertijd.
 Te gebruiken voor één of meerdere MFP’s door het 

 gebruik van ‘hotfolders’. 
 Maakt het mogelijk om documenten eenvoudig terug te 

vinden op inhoud door bijvoorbeeld de Windows zoek-
functie te gebruiken.

EENVOUDIG SCANNEN EN
DOORZOEKBAAR MAKEN VAN DOCUMENTEN
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 Technische specificaties
Minimale hardware specificaties:
CPU Dual Core @ 2GHz of hoger  
 (OCR is een CPU belastende taak)
RAM Minimaal 4 GB, 8 GB is aanbevolen
Harde schijfruimte Minimaal 10 GB voor installatie 
Ondersteunde besturingssystemen Windows 7 / 8 / 8.1 Professional / Ultimate 
 32-bit / 64-bit (met laatste updates) 
 Windows Server 2008/2008R2 / 2012/2012R2 
 Standard / Enterprise / Datacenter  
 (met laatste updates).
Andere eisen Microsoft.NET Framework 3.5  
 Microsoft.NET Framework 4.5.1
Opmerkingen Installaties op Windows Small Business Server  
 en/of op de domain controller worden niet   
 ondersteund.
 Er geld een verwerkingslimiet van 60.000   
 pagina’s per jaar per server.
Overig Binnen de aangeboden oplossing is het moge- 
 lijk diverse bestandsformaten te genereren.  
 Meest gebruikte formaten zijn PDF, PDF/A,   
 DOCX of XLSX.
 Binnen deze bundel worden maximaal vier  
 workflows (bestandstypes) ingericht met een  
 vrij te kiezen bestandsnaam en opslaglocatie. 
 Binnen de bundel worden maximaal drie MFP’s  
 op deze workflows aangesloten. MFP’s moeten  
 beschikbaar zijn op de locatie waar de software  
 wordt geïnstalleerd of vanaf daar remote te   
 benaderen zijn.
 De bestandslocatie wordt ingericht op basis van  
 onderstaande keuze. De bestandslocatie kan  
 een FTP, SMB of folder locatie zijn.

 Aandachtspunten

 Voor een juiste en voorspoedige installatie gaan we ervan uit dat alle 
benodigde hardware, inclusief de benodigde toegangscodes en pass-
words beschikbaar zijn. Eveneens zal de opdrachtgever ervoor zorgen 
dat er een systeembeheerder beschikbaar of stand-by is gedurende de 
installatie. 
 Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever de contacten initieert met 

derde partijen. 
 Afwijkingen van de hierboven omschreven werkwijze kunnen leiden tot 

meerwerk. 
 AutoStore wordt bij voorkeur op een ‘schone’ server geïnstalleerd die 

voldoet aan de technische specificaties zoals benoemd in dit document.  
 De MFP moet uitgerust zijn met de additionele opties zoals benoemd 

onder Technische specificaties. Eventuele risico’s bij installatie op een 
reeds ingerichte server zijn voor risico van de opdrachtgever.
 Het aantal gelijktijdig gescande pagina‘s (op meerdere MFP‘s) kan 

invloed hebben op de algemene performance van de oplossing. 

 Support & Maintenance
 
De licenties voor AutoStore worden eenmalig in rekening gebracht,  
aan de licenties is geen beperkte gebruiksduur verbonden.

 Support and Maintenance (S&M)
De bundel is inclusief het aantal opgegeven jaren Support &  
Maintenance. Deze bestaat uit twee componenten. 
 Support

Hiervoor ontvangt u gebruik van onze supportafdeling.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens kantooruren. 
 Maintenance

Hiervoor ontvangt u software-updates en software-upgrades. Hierin zijn 
de nieuwe ontwikkelingen / nieuwe releases meegenomen. 
On-site of Online support wordt op basis van nacalculatie door-
berekend. 
 

   Implementatie & Instructie
 
Bij de implementatie worden maximaal vier scanflows gemaakt:

                     

Documenten kunnen  in de volgende bestandsformaten worden opgeslagen (meerdere keuzes mogelijk)

  PDF Opslaglocatie: 

  PDF/A Opslaglocatie: 

  DOC/DOCX (doorhalen wat niet van toepassing is)

    Opslaglocatie: 

  XLS/XLSX (doorhalen wat niet van toepassing is)

    Opslaglocatie: 
 
En tekent hierbij voor het feit dat de aandachtpunten in acht worden genomen en de systemen voldoen aan de hierboven genoemde eisen.

Datum:      

Naam en handtekening klant:        Naam en handtekening accountmanager:  
 

  

(naam organisatie) wenst op _______  
(aantal) MFP's met een onderhoudscontract 
van [______] (1-5) jaren het volgende:

 Installatie Autostore
 Configuratie Autostore
 Licentie activeren

 Knop aanmaken op de MFP
 Gehele oplossing testen
 Overdracht aan applicatiebeheer
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