
IntelIgentne skanowanIe  
I przetwarzanIe dokumentów

Oprogramowanie



SmartScan, Aplikacja

SMARTSCAN,
- przyśpieszenie w biznesie

Najważniejsze korzyści

Ergonomia i prostota obsługi:
n Jeden panel do kopiowania, skanowania i wyboru pożąda-

nego formatu dokumentu gotowego do edycji.

Oszczędności na starcie i podczas użytkowania: 
n szybkie i tanie wdrożenie.
n w ramach podstawowej licencji można przetworzyć aż 

10 000 stron, a liczba ta odnawia się z początkiem każdego 
miesiąca. 

n Brak potrzeby szkolenia pracowników z obsługi nowego 
oprogramowania.

Redukcja kosztów zatrudnienia 
n zwiększenie produktywności zatrudnianego personelu dzięki 

przyśpieszeniu pracy nad tworzeniem i przetwarzaniem 
dokumentów.

Każdy współczesny biznes boryka się z wyzwaniem, jak skutecznie przetwarzać ogromną ilość napływających 
dokumentów. Jak to robić bez angażowania cennego czasu wielu pracowników? Czy zawsze jesteśmy w stanie 
znaleźć potrzebne informacje, lub brakującą fakturę bez przeglądania szaf pełnych segregatorów?  
Odpowiedzią na powyższe pytania jest najnowsze oprogramowanie firmy Konica Minolta o nazwie Smartscan.

Podczas gdy statystyczny pracownik przepisuje jedną stronę około 10 minut, bizhub z oprogramowaniem Smartscan 
skanuje i przetwarza 10 stron w ciągu zaledwie 50 sekund. To integracja technologii sprawdzonej już w urządzeniach 
bizhub z funkcją rozpoznawania i digitalizacji tekstów (OCR) o potężnej wydajności. 

Sprawne działanie firmy:
n eliminacja czasu potrzebnego na przepisywanie doku-

mentów lub obsługę dodatkowego oprogramowania do 
rozpoznawania znaków oCr.

Zwiększenie wydajności pracy:
n Łatwy dostęp do przetworzonych danych i informacji dzięki 

możliwości przeszukiwania treści dokumentów *.pdf i *.doc.
n każdy pracownik może skorzystać z rozwiązania.

Nowoczesne standardy biura:
n poprawa jakości pracy. 
n udoskonalenie standardu obiegu dokumentów.
n komfort pracy zatrudnianej kadry i możliwość koncentracji 

na właściwych zadaniach.



Właściwości

n Funkcjonalność oCr dostępna jest bezpośrednio na 
nowoczesnym panelu dotykowym, w który wyposażone jest 
każde nowe urządzenie bizhub.

n oprogramowanie jest instalowane na biurowym serwerze.

n komputery użytkowników nie są obciążone przetwarzaniem 
dodatkowych danych i nie ma potrzeby instalowania 
dodatkowych aplikacji na każdej stacji roboczej.

n zaawansowane ustawienia domyślne jakości rozpoznawanych 
dokumentów umożliwiają definiowanie pożądanych 
standardów wymaganych w obiegu dokumentów.

n administrator działu It nie traci czasu na wielokrotne 
instalacje i każdorazowy monitoring działania systemu.

n nieskomplikowana integracja rozwiązania z posiadanymi już 
urządzeniami z serii bizhub poprzez panel dotykowy maszyny.

 
n do użytkownika przesyłany jest gotowy do edycji plik 

*.doc, *xls lub najlepszy do przeszukiwania i archiwizacji, 
przeszukiwalny *.pdf.

n rozpoznawalność znaków drukowanych na poziomie ponad 
99%.

Schemat rozwiązania

Przygotowanie papierowych stron do 
skanowania

Konwersja do MS Word, MS Excel 
lub PDF 

Wysyłka dokumentu gotowego do 
edycji 

wprowadzenie dokumentu do podajnika wybór docelowego formatu dokumentu odbiór gotowych plików na mail lub katalog 
osobisty oraz edycja

Szybka droga od dokumentu papierowego do edycji 



Wymagania techniczne
Minimalne 
komputer z procesorem e5200 pentium dual-core  
lub kompatybilnym o minimalnej częstotliwości 1,8 gHz, 
dysk twardy 250gB sata,
1 gB pamięci ram

Rekomendowane
komputer z procesorem ex/ x3200, X3320 QC 2.5gHz/1333,  
6mB l2 Cache lub kompatybilnym 
dyski twarde 2 x 250gB sata 400w,
2 gB pamięci ram

System zainstalowany i skonfigurowany u klienta:
windows 2003 sp2 (32 lub 64-bitowy)
windows 2008 server sp1 (32 lub 64-bitowy)
windows 7

Inne wymagania:
2 gB wolnego miejsca na dysku na potrzeby pracy silnika oCr.
konto administratora może wymagać uprawnień do  
zapisu/odczytu w określonych gałęziach rejestru  
(szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi)
microsoft .net Framework 3.5
podczas instalacji ładowany jest sQl Ce

Ważne:
dowIedz sIĘ CzY zamówIĆ wersJĘ lICenCJI na maszYnĘ 
wIrtualnĄ CzY na komputer FIzYCznY

Inżynier serwisu konica minolta instaluje i konfiguruje 
oprogramowanie.
konfiguracja windows w celu spełnienia wymagań rozwiązania 
jest w gestii klienta. 
obecność administratora ze strony klienta jest wymagana 
podczas procesu instalacji.

Konica Minolta to Twój partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych.
Wiecej informacji o naszej ofercie oraz adres najbliższej delegatury znajdziesz 
na stronie internetowej www.konicaminolta.pl

konica minolta Business solutions polska sp. z o.o. 
ul. muszkieterów 15 
02-273, warszawa
polska
tel: +48 (022) 560 3300
Fax: +48 (022) 560 3303
www.konicaminolta.pl


