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Produktový list

Jednoduché a výkonné řešení k rozšíření 
možnosti skenování s funkcí OCR a 
správou uživatelů pro multifunkční 
zařízení e-BRIDGE Next.

Řízení a integrace s různými systémy 
díky dalším modulům.

Rozhraní pro centrální správu a další 
konfiguraci. 

Flexibilní v nastavení řešení pro 
uspokojení specifických požadavků a 
procesů zákazníka.



e-ScanFlow

Přizpůsobitelná a flexibilní řešení

Specifické požadavky zákazníků realizované s lehkostí

Snadná administrace

Přímá a flexibilní realizace požadavků 
zákazníka 
Multifunkční systémy Toshiba e-BRIDGE Next 
jsou výchozím bodem pro optimalizaci a 
zjednodušení procesů, přičemž pro uživatele je 
klíčovým faktorem snadná obsluha.

Pomocí výkonného a funkčního řešení e-
ScanFlow můžeme propojit multifunkční 
systémy Toshiba e-BRIDGE Next s chytrými 
řešeními, která vám pomohou efektivně 
zjednodušit vaše pracovní procesy.

Prosím, kontaktujte nás!
Ve spolupráci s vámi zanalyzujeme vaše procesy a navrhneme vhodné řešení.

e-ScanFlow je flexibilní řešení pro digitalizaci dokumentů a prochází 
neustálým vývojem a inovacemi v reakci na trendy a požadavky 
zákazníků. 

e-ScanFlow a volitelné moduly, které rozšiřují další funkce a 
napojení na další systémy, umožňují uspokojovat širokou škálu 
požadavků zákazníků.

Jsme otevřeni vašim dalším požadavkům a napojení na specifický 
so�ware, který používáte. E-ScanFlow může navázat a rozvíjet 
připojení prakticky ke všem rozhraním.

e-ScanFlow se rychle a snadno konfiguruje pomocí konfigurátoru a 
nabízí přímou správu – ať už jde o standardní síťové skenování nebo 
aktivaci a instalaci dalších volitelných modulů.
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OneDrive pro firmy

Modul překladač

Workflow modul

Sekundární instalace

Modul Meta-Scan

Faxový modul

Standardní funkce a 
moduly

e-ScanFlow je výkonné a přitom jednoduché řešení pro digitalizaci dokumentů na multifunkčních systémech Toshiba e-
BRIDGE Next. So�ware je dodáván se standardní funkcí síťového skenování a integrovanou správou uživatelů, která poskytuje 
řadu možností pro rychlou a snadnou optimalizaci procesů skenování ve společnostech a organizacích. e-ScanFlow také nabízí 
funkci OCR, která pomáhá vytvářet prohledávatelné PDF.

Standardní funkce lze rozšířit přidáním dalších modulů pro splnění specifických požadavků zákazníka – např. přenos 
digitalizovaných dokumentů do vašeho systému nebo rozšíření Toshiba e-BRIDGE Next zařízení o nové funkce.

Faxy lze odesílat na jakoukoli faxovou adresu. Naskenované 
dokumenty jsou zařazeny do fronty pomocí ovladače faxu a 
poté odeslány na tiskárnu, která musí být vybavena faxovou 
jednotkou. Adresa tiskárny s faxem musí být uložena v 
konfigurátoru.

Kromě samotného převodu papírového dokumentu do 
digitálního souboru tento modul sbírá další informace 
zadané uživatelem před zahájením skenování (např. číslo 
zákazníka nebo dodavatele). Tato další data jsou 
zpracovávána podle definovaného workflow.

Dokumenty jsou digitalizovány pomocí Toshiba MFP, 
přeloženy do (prakticky) libovolného cílového jazyka a 
výstupem jsou přeložené kopie.

Modul pro napojení aplikací e-ScanFlow a e-FileWatcher. Po 
digitalizaci dokumentu pomocí e-ScanFlow jsou data 
přenesena do e-FileWatcher, odkud pokročují dále v 
definovaném workflow.

Bezproblémové propojení zařízení e-BRIDGE s úložištěm 
OneDrive v Office 365. Tato integrace umožňuje ukládat 
digitalizované dokumenty na OneDrive a kdykoli je 
vytisknout.

Tento modul lze použít ke konfiguraci libovolného počtu 
sekundárních instalací pro větší flexibilitu při používání e-
ScanFlow. Každá sekundární instalace je samostatná 
instance e-ScanFlow, která je nainstalována na serveru.
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e-ScanFlow

Systémové požadavky

Podmínky instalace  · .NET Framework 4.6.1

Minimální požadavky  · 1)CPU: Quad Core 2.0GHz
 · RAM: 4GB RAM
 · Pevný disk: 40GB 2)

Doporučeno  · CPU: Quad Core 2.0GHz
 · RAM: 8GB RAM
 · Pevný disk: 80GB

Podporované systémy  · Windows Server 2012 (64 Bit),
 · Windows Server 2016 (64 Bit)

Počet zařízení v e-ScanFlow je definován sériovým číslem.

1) Požadovaný výkon CPU se může lišit v závislosti na použití jednotlivých modulů
2) Požadované místo na pevném disku se liší podle počtu uložených dokumentů
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elites s.r.o.MDS 
Autorizovaný distributor a přímé zastoupení tiskových řešení a SW nástrojů značky pro ČRTOSHIBA 

V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 – Strašnice

 +420 245 008 600
 www.elites.cz
 info@elites.cz
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