Overwin uw
dagelijkse
documentuitdagingen
Met canon
DOCUMENT SOLUTIONS

Werk
efficiënter door
documenten te
comprimeren en
converteren en
zo eenvoudiger te
kunnen delen.

DOCUMENTCOMPRESSIE
EN -CONVERSIE

WIST U DAT...
bedrijven bereid zijn te investeren in scanning en digitaal
archiveren als ze daarmee documenten makkelijker kunnen delen
en informatie sneller kunnen terugvinden, waardoor werknemers
productiever kunnen zijn en er minder archiefruimte nodig is?
Bron: AIIM – The Paper Free Office – dream or reality? Feb 2012

Uw uitdagingen
Grote afbeeldingen en PDF-bestanden
• verzenden
binnen het netwerk
Bestandsgroottebeperkingen bij
• e-mailen
en opslaan

DE OPLOSSING
Comprimeer en converteer
afbeeldingen en papieren
documenten naar
volledig doorzoekbare en
bewerkbare indelingen
voor uw desktop,
voor eenvoudige
bestandsoverdracht en
opslag.

elen van informatie met beperkte
osten van het opslaan van grote
• Dbandbreedte
• Kdocumenten
op locatie of in de Cloud
zoeken in papieren documenten • Bewerken van papieren documenten en
• Iofnformatie
afbeeldingen
afbeeldingen

PDF

JPEG

BMP

TIF

PDF

50 x kleiner

Converteren naar vele
uitvoerindelingen, al naar
gelang uw specifieke
wensen

De grootte van
afbeeldingsbestanden
drastisch reduceren naar
PDF, zonder in te boeten op
visuele kwaliteit

Informatie uit visitekaartjes
automatisch integreren naar
de contactbeheerapplicatie
van uw voorkeur, bijvoorbeeld
Outlook.

UW VOORDELEN
eel informatie eenvoudiger zonder in te • Bespaar tijd en datagebruik bij het
• Dboeten
op de visuele kwaliteit en
ophalen van documenten op mobiele

•

leesbaarheid
 oorkom e-mails die niet aankomen
V
door te zorgen dat uw bijlagen de
e-mailgroottebeperking niet overschrijden

apparaten

erlaag kosten voor het opslaan van
• Vgrote
documenten op locatie of in de

espaar tijd bij het reproduceren van
• Bpapieren
documenten of afbeeldingen
B

espaar
tijd
bij het zoeken naar
• informatie door
documenten te
converteren naar doorzoekbare bestanden

Cloud

Ga voor meer informatie over Canon Document Solutions naar:
http://www.canon.nl/for_work/solutions
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