
OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i elektronisk form
där krav finns på att informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och användbar även många år framåt i tiden
och där det behövs en strategi för att säkerställa att så är fallet.

nr 2/2012

NewFormat löser problem för alla verksamheter och branscher.
Vi har verktygen för att digitalisera dokument till sökbar information inför
lagring i e-arkiv, användande i dokument-/ärendehanteringssystem eller
i andra typer av verksamhets-/affärsystem.

Verktyg och tjänster som hjälper företag, myndigheter och e-arkiv att
automatisera, effektivisera, standardisera och optimera sin verksamhet.

Våra verktyg hanterar alla former av dokument - analoga eller digitala -
må det vara avtal, protokoll, manuskript, anteckningar/noteringar,
blanketter/formulär, offerter, inköpsordrar, fakturor, verifikationer, ansökningar, CV,….. .

Nyhet 1:
ScannerVision™ - för helautomatisk skanning till e-arkiv och/eller användardrivna
dokumentflöden

Din information görs sökbar med ScannerVision® och återfinns enkelt när den behövs.

Skanning - Bearbetning - Lagring
Tre enkla steg gör din information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för
framtiden.
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ScannerVision automatiserar din dokumenthantering.
Dokumentinformation och data läses enkelt från olika källor såsom multifunktionella
kontorssystem/skannersystem (MFP), e-postservrar, FTP-servrar, filsystem, digitala dokumentmappar
och lagras i sökbar form i affärssystem, dokument-/ärendehanteringssystem eller e-arkiv.

Lätthanterlig och kraftfull lösning med avancerat stöd för tecken-/streckkodsigenkänning, indexering
och metadatauppmärkning.

Förmånlig serverlicens medger obegränsat antal användare och obegränsat antal skannade
dokument.

ScannerVision är leverantörs-/plattformsoberoende och fungerar
med befintliga skannersystem av ledande fabrikat såsom
Canon, HP, Lexmark, Nashuatec, OKI, Ricoh, Kyocera, Sharp, Xerox, med flera.

ScannerVision lagrar informationen via konnektorer i befintliga
affärssystem, dokument-/ärendehanteringssystem, e-arkiv och databaser; exempel:
- AFAS, Amazon S3
- d.velop, DocuWare, Dropbox
- Evernote, Exact

about:blank

2 av 5 2013-11-30 21:19



- Google® Docs
- Hyarchis.Net
- iManage (Autonomy)
- Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server
- Laserfiche
- Objective, Oracle och andra SQL-databaser
- Salesforce, SharePoint360, SuperOffice
- UNIT4
- WebDAV-system, windream
- Scripts (JScript eller VBScript), e-postsystem, FTP-system, Window File System
-
- Konnektorer för andra lagringssystem utvecklas med ScannerVision Connector SDK

Säkerhet/Användarautentisering - valfritt:
- Windows - autentisering av användare med stöd av operativsystemet
- LDAP och Active Directory - autentisering via verksamhetens adresskatalog
- Equitrac - autentisering via Equitrac-servers kontoinformation
- ScannerVision - autentisering via kontolista i ScannerVision Server

Nätverkskommunikation/Kryptering - valfritt:
- Advanced Encryption Standard (AES-128)

     

Referenser - Beprövad, stabil och erkänd lösning för alla typer av verksamheter och brancher:
- Kund inom offentlig sektor använder ScannerVision på 900 skannersystem.
- Biluthyrningsföretag
- Banker
- Flygplatser
- Jurister/advokatbyråer
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- Kommuner
- Skattemyndigheter
- Skolor

ScannerVision kan även integreras och anpassas av leverantören av befintliga
affärs-/verksamhetssystem,
dokument-/ärendehanteringssystem eller e-arkiv för att erbjuda ett ännu bättre verksamhetsstöd.

Nyhet 2:
Aivika Search - Webbased informations-/dokumentsökning och dokumentdistribution

För webbaserad informations-/dokumentsökning och dokumentdistribution
rekommenderar vi att använda Aivika Search tillsammans med ScannerVision™.

Leta inte längre i planlöst i dokumenthögar och datorfoldrar efter viktig verksamhetsinformation.
Gör den istället sökbar med en enkel knapptryckning - då återfinns informationen när den behövs.

Boka gärna online-demonstration eller kontakta oss för att prova kostnadsfritt.

Vi gör analog och digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för
framtiden.

Kontakta NewFormat för information och beställning:
e-post: scannervision@newformat.se  , webb: www.newformat.se

========================================================================

Avsändare:
NewFormat AB
Smörblommegränd 14
SE-165 72 Hässelby, Sweden

Mobil: +46 (0)70 631 53 01
Webb: www.newformat.se

========================================================================
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NewFormat AB utsedd återförsäljare för Norden och Baltikum av
- NDS Aivika™ / ScannerVision™ Document Management Automation Solutions
- Indellient Document Migration Solutions and Services:
  Asset Conversion Inspector (ACI), Document Conversion Services (DCS)
- callas software / pdfToolbox och pdfaPilot för teknisk förhandskontroll (preflight),
  korrigering, färghantering och optimering av PDF-filer för prepress, print,
  digital publicering, dokumenthantering, samt för arkivering/e-arkivering
  och långtidsbevaring av dokument.
- axaio software / MadeToPrint, MadeToCompare, MadeforLayers, MadeToTag
  effektiviserar och standardiserar produktionsflöden av korrekta PDF-underlag
  för prepress, print och publishing.

========================================================================

NewFormat gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden.
Vi erbjuder kostnadseffektiva IT-lösningar för dokumenthantering baserade
på erkända öppna standarder som är fritt tillgängliga och implementerbara.
Spara pengar genom att arbeta smartare - spara värdefull information i öppna dokumentformat:
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format/Archive (PDF/A).

========================================================================

Avanmälan från framtida utskick - klicka här.
Klicka sedan i nästa steg på knappen märkt "Uppdatera".
Då tas din e-postadress bort från utsändningslistan/framtida utskick.
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