e-BRIDGE Plus
voor Zone OCR
Productfiche
•	
Bewaar de resultaten van OCR-

karakterherkenning automatisch met Toshiba’s
e-BRIDGE Next multifunctionele printers door
ze in te stellen als map- of bestandsnamen.

Jouw uitdagingen

•	
Verhoog je efficiëntie dankzij templates.

Elke dag worden een groot aantal bestelformulieren en facturen
digitaal bewaard door ze te scannen bij ontvangst. Al deze
documenten manueel openen, hernoemen en categoriseren is een
tijdrovend proces.

•	
Definieer OCR-zones met een markeerstift

Onze oplossing

voor volledige flexibiliteit.

•	
Verschillende invoerformaten voor het omzetten
van OCR naar barcodes, tekst of getallen.

Installeer de e-BRIDGE Plus voor Zone OCR app om je productiviteit
bij het digitaliseren van papieren documenten te verhogen. Met
deze app kunnen tot 3 zones tekst, getallen of barcodes van een
gescand document herkend worden door OCR. Daarna kan je die
informatie automatisch sorteren en/of gebruiken als map- en
bestandsnaam.
Je kan templates instellen of afzonderlijk OCR-zones markeren met
een markeerstift zodat je de app kan gebruiken afhankelijk van het
volume en de gebruiksfrequentie.
Scan je papieren documenten aan hoge snelheid, automatiseer je
processen en geniet van de enorme tijdswinst van deze oplossing.

e-BRIDGE PLUS VOOR ZONE OCR

Jouw voordelen

Waar te gebruiken

Tot maximaal 15 OCR-zone templates kunnen worden ingesteld. Deze
vooraf gedefinieerde workflows kunnen voor je scant eenvoudig worden
geselecteerd op het bedieningsscherm van de MFP. Bovendien kan je bij elk
scanproces OCR-zones met een markeerstift aanduiden op de
documenten. Een unieke technologie die door Toshiba is ontwikkeld en
maximale flexibiliteit biedt.

•• Logistiek/Productie
–– Sorteer en bewaar documenten automatisch als map- of bestandsnaam na
de verwerking met OCR.
–– Verwerk OCR tot barcodes naast tekst en getallen.
–– Zoek naar gescande gegevens via zoeken op trefwoorden.
•• Kantoor
–– Gebruik de optionele Document Feeder om je dagelijkse papierstroom zoals
facturen snel te digitaliseren.
–– OCR verwerkt gedigitaliseerde documenten automatisch aan de hand van

Door e-BRIDGE Plus voor Zone OCR toe te voegen aan de Toshiba e-BRIDGE
Next Multifunctionele Printer, wordt een OCR-proces op geselecteerde
zones uitgevoerd. Deze informatie kan automatisch worden gesorteerd en
gebruikt als map- of bestandsnaam. 1), 2)

OCR kan tekst, getallen en barcodes verwerken. De gedigitaliseerde
gegevens kunnen dan bewaard worden als doorzoekbare PDF waardoor je
documenten kan terugvinden aan de hand van trefwoorden. Zo bespaar je
tijd en vergemakkelijk je de dagelijkse workflows.

Een groot aantal documenten beheren kan moeilijk en arbeidsintensief
zijn. De e-BRIDGE Plus voor Zone OCR applicatie maakt dit proces
eenvoudig.

barcodes, tekst en getallen.

•• Overheid
–– Sorteer, bewaar en doorzoek gemakkelijk gescande gegevens door vooraf
een aantal formulieren in te stellen als template.

1) e-BRIDGE Plus voor Zone OCR vereist de installatie van de optionele Embedded
OCR Enabler.
2) Zone OCR kan drie zones inlezen. Twee daarvan kunnen gebruikt worden als
map- en/of bestandsnaam.

Minimaliseer de hoeveelheid tijd die je spendeert aan digitaliseren en
sorteren. Leg je focus terug bij andere dagelijkse taken door gebruik te
maken van deze oplossing.

Gemakkelijk opslaan met Zone OCR

Sla verschillende documenten
elektronisch op tijdens de
verwerking met OCR

Maak templates
in TopAccess

Markeer met een
markeerstift maximaal
3 OCR-zones

Selecteer een template via het
bedieningsscherm

Bepaal gebruik
gemarkeerde zone via het
bedieningsscherm

Gebruik de ‘A’-zone
als mapnaam

OCR

Gebruik de ‘B’-zone
als bestandsnaam
Scan
verschillende
documenten

Zoeken op trefwoorden
mogelijk in doorzoekbare
pdf

Voor meer informatie en een volledige lijst van MFP’s met deze functies, neem contact met ons op.
TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160
B-1731 Asse-Zellik
Telefoon
+32 2 410 21 00
E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com
Website
be.toshibatec.eu

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie
veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright ©20200501
TOSHIBA TEC.

