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PERSOONLIJK
SCANNEN MET
PINPOINT SCAN.
DE HYPAS™ APPLICATIE VOOR SNELLERE EN EFFICIËNTERE
PERSOONLIJKE SCANPROCESSEN.
Tegenwoordig maken de meeste organisaties gebruik van
MFP’s in plaats van desktopscanners om hun papieren
documenten om te zetten naar digitale bestanden. MFP‘s
zijn snel, efficiënt en krachtig, maar missen soms een gebruiksvriendelijke manier om documenten direct naar
een bestemming op uw pc te scannen.

Onze nieuwe HyPAS applicatie PinPoint Scan biedt hiervoor de oplossing. Met PinPoint Scan bepaalt u zelf de
bestemming op de pc waar u uw documenten naar toe wilt
scannen. Dit kan een map, een e-mailadres of een applicatie voor het bewerken van PDF-bestanden zijn. Scannen
is nog nooit zo eenvoudig geweest.

ZAKELIJKE VRAAGSTUKKEN

DE VOORDELEN VAN PINPOINT SCAN

	Het scannen naar e-mail is eenvoudig – maar hoe maak ik
het scannen naar mappen en applicaties op mijn PC eenvoudiger?

	Eenvoudige keuze: de persoonlijke bestemmingsfolders
worden op de display van de MFP getoond zodra de gebruiker
is ingelogd.

	Veel mensen vinden scannen vanaf de MFP lastig – is er
een manier om dit proces intuïtiever te maken?

I ntuïtieve set-up en gebruik: PinPoint Scan beschikt over een
intuïtieve menustructuur en is zeer eenvoudig in gebruik.

Ik scan regelmatig documenten die bewerkt moeten
kunnen worden – is dit proces sneller en efficiënter te
maken?

 can to application: Met PinPoint Scan kunnen documenten
S
direct naar een applicatie worden gestuurd die het direct
bewerken van PDF-bestanden mogelijk maakt.

HYPAS™ – SLUIT EEN MFP AAN OP DE BEHOEFTES VAN DE ORGANISATIE
HyPAS™ is KYOCERA‘s platform voor het ontwikkelen van klantspecifieke zakelijke MFP-toepassingen. Deze kunnen direct op de MFP
worden geïnstalleerd (embedded) waardoor de functionaliteit van de machine naar behoefte kan worden uitgebreid. De MFP-applicaties kunnen verbinding maken met een externe serverapplicaties en de MFP in uw bedrijfsproces integreren. Met HyPAS™ voldoet
de MFP aan individuele eisen en biedt de juiste oplossingen voor iedere organisatie.

KENMERKEN EN SPECIFICATIES
Met PinPoint Scan kunt u uw eigen scanbestemmingen definiëren. Dit kunnen mappen op uw pc zijn, een e-mailadres of zelfs een
toepassing die automatisch wordt geopend. PinPoint Scan is opmerkelijk eenvoudig in te configureren: Eerst wordt een kleine
applicatie op de pc geïnstalleerd waarna de persoonlijke scanbestemmingen en gebruikerscode worden gedefinieerd. Op de MFP
worden deze bestemmingen direct na het invoeren van de pincode getoond.

Scan to folder – Bewaar de gescande documenten
op het bureaublad of direct in de juiste folder op
uw pc.

Veiligheid – Log in met een persoonlijke pincode
of met een ID-kaart. Beveiligde gegevensoverdracht met SSL encryptie.

Scan to email – Verstuur het gescande document
naar uw e-mailadres.

Persoonlijke setup – Gebruikers kunnen zelf hun
persoonlijke scanbestemmingen en instellingen
definiëren en aanpassen in een gebruiksvriendelijke interface.

Scan to application – Verstuur de scan direct naar
een applicatie voor het bewerken van PDF-bestanden.

VAN SCANNEN NAAR BEDRIJFSPROCES
KYOCERA biedt een breed scala aan toepassingen om
scanprocessen van grote of kleine organisatie te
stroomlijnen. Met PinPoint scan kunnen gebruikers
eenvoudig en snel naar hun pc scannen. Andere
applicaties bieden OCR, barcodeherkenning en geavanceerde scanfunctionaliteiten waarmee bedrijfs- en
scanprocessen kunnen worden geoptimaliseerd.

VOOR MEER INFORMATIE OVER PINPOINT SCAN
www.kyoceradocumentsolutions.nl
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31(0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

Snel en eenvoudig – De intuïtieve installatie,
configuratie en interface garanderen gebruikersgemak zonder problemen en training.

SYSTEEMEISEN
	HyPAS-enabled/capable KYOCERA MFP.
	Microsoft Windows 7/Vista/XP.
	Apple Mac compatible met OS 10.5 of hoger.
Voor een complete lijst met ondersteunde machines
kunt u terecht op: www.kyoceradocumentsolutions.nl

