
Grunnlaget for suksess

Document Scanning

- Det papirløse kontoret
Mye er sagt om denne visjonen 
de siste årene - og tanken er 
besnærende. Et kontor der alle 
forretningsrelaterte dokumenter 
finnes lagret digitalt på ett sted.

Med XS Office Document Scanning 
og en effektiv nettverksskanner kan 
drømmen bli til virkelighet.

Hva kan skannes?
I prinsippet kan alt som finnes i 
papirformat skannes og importeres 
til XS Office. I praksis mener vi 
at det kan være en god start å 
starte med rutiner for skanning av 
følgende:

Inngående faktura 
Innkommende brev/fakser
Kontrakter
Avtaler og avtalebetingelser
Prosjektdokumenter

Hvordan skanne effektivt?
Elektronisk dokumenthåndtering 
krever som oftest omlegging 
av rutiner for håndtering av 
korrespondanse og dokumenter. 
Det er derfor meget viktig at disse 
rutinene er så enkle som mulig 
slik at prosessene blir utført slik de 
skal og alle vet hvordan løsningen 
fungerer.

  Skjermbilde for dokumentegenskaper
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I XS Office er innskanningsprosessen 
todelt, slik at den fysiske skanningen 
kan gjøres av en annen person enn 
den som påfører firma/prosjekt o.s.v. 
på dokumentene. Dette bidrar til at 
administrativt ansatte i postmottak 
kan behandle innkommende 
dokumenter uten å ha kjennskap til 
detaljene rundt dokumentene.

Prosjektmedarbeidere kan til enhver 
tid ”ta tak i” listen over innskannede 
dokumenter og påføre nøkkelinfo og 
dokumentegenskaper. Dokumentene 
vil ikke være tilgjengelige i 
dokumentarkivet eller i prosjekter før 
denne jobben er utført.

Valg av skanner
Ved valg av løsning for 
dokumentskanning er det viktig 
å ha en skanner som gjør jobben 
med digitalisering/innskanning av 
dokumentene mest mulig effektivt. 

  Nashuatec nettverksskanner

Det finnes få rene skannere på 
markedet med nettverkstilknytning 
som håndterer skanning til FTP. 
Denne opsjonen finnes derimot i 
flere multifunksjonsskrivere - bl.a. 
prisgunstige modeller fra OKI.

XS Office Document Scanning kan 
leveres med en Nashuatec skanner 
ferdig konfigurert. 

XS Office Document Scanning gir 
brukere av XS Office Enterprise 
Edition og XS Office Professional 
Edition mulighet for skanning 
av dokumenter direkte til XS 
Office. Med dette kan f.eks. bilag, 
brosjyrer og telefakser overføres 
enkelt og greit til XS Office. 

Innkommende post kan skannes 
av administrativt personell like 
enkelt som de tar en kopi med 
kopipmaskinen. Innskannede 
dokumenter kan så sorteres og 
merkes med prosjekt, kunde og 
så videre i XS Office av personen 
selv eller andre. 

XS Office Document Scanning 
krever XS Office Professional 
Edition eller XS Office Enterprise 
Edition og kan bestilles fra våre 
websider. 
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Hvorfor XS Office?
XS Office er en ny webbasert 
løsning for å forbedre 
samhandlingen og organiseringen i 
din organisasjon. Nøkkelinformasjon 
er tilgjengelig for alle 
medarbeiderne uavhengig av tid og 
sted. 

Kostnadsbesparelser
En løsning med XS Office betyr 
at du ikke bare sparer penger 
ved å unngå investeringer i en 
rekke løsninger, men også at du 
slipper høye opplæringskostnader 
og frustrerte ansatte. En mer 
helhetlig og effektiv organisasjon 
vil selvfølgelig også by på store 
kostnadsbesparelser. 

XS Office Free Edition gjør at du 
kan prøve ut XS Office kostnadsfritt 

for å finne ut om XS Office passer 
akkurat din organisasjon. Ved behov 
for ytterligere funksjonalitet kan 
du når som helst vurdere XS Office 
Professional Edition eller XS Office 
Enterprise Edition som inneholder 
flere verdiøkende funksjoner. Du vil 
alltid ta med deg registrerte data 
når du går over til en ny versjon.

Integrert mobil løsning
Hvis du er mye på farten vil du 
sette pris på XS Office Mobile 
Edition som gir deg mulighet til å 
ta ”kontoret” med deg i lomma. 
Sentrale funksjoner fra XS Office 
er tilgjengelig i et format tilpasset 
smarttelefoner og PDA. Dermed 
kan du for eksempel jobbe med 
kundedata direkte ute hos kunden 
istedenfor å vente til du er tilbake 
på kontoret. 

Nytteverdi for deg
Lav brukerterskel - dine 
medarbeidere kommer fort i gang

Alle data tilgjengelig fra én plass 
via Internett døgnet rundt

Mer fleksible ansatte

Mindre dødtid (tilgang til kontoret 
fra flyplasser, på toget o.s.v.)

Tilgang fra mobiltelefon og PDA 
ute i felten

Bedre kontroll over alle prosesser 
i organisasjonen gjennom 
detaljerte analyser/rapporter

Mindre tid på opplæring av 
ansatte

Lavere administrasjonskostnader

Lavere maskinvarekostnader

Felles system dersom brukerne 
bruker både Windows, Linux og 
Mac
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økt kontroll
større oversikt
bedre tid

… til å tenke
… til å jobbe
… til å tjene penger
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Bestill XS Office i dag på:
www.xsoffice.no/shop

http://www.xsoffice.no/shop/

