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DOKUMENT
FANGST &
BEHANDLING

– DOKUMENTFANGST
– DOKUMENTBEHANDLING
– DOKUMENTDISTRIBUSJON
–	INNHOLDSSTYRING OG
DOKUMENTHÅNDTERING

DIGITALISER OG
AUTOMATISER
RUTINEOPPGAVENE PÅ
KONTORET
Vil du effektivisere prosesser i bedriften din? Da bør du automatisere
rutinemessige oppgaver, som håndtering av bilag, fakturaer og
skjemaer, så langt det lar seg gjøre. Slik at du får tid til å konsentrere
deg om de viktige oppgavene. Dette vil i tillegg forbedre
produktiviteten på hele kontoret, redusere kostnader og bedre
lønnsomheten.
Moderniserer de tunge, kjedelige og rutinemessige oppgavene i
bedriften!
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Konica Minoltas Dispatcher Phoenix er en smart
løsning, som kan hjelpe alle bedrifter med å spare tid
ved å automatisere manuelle rutineoppgaver via
tilpassede arbeidsflyter. Med et stort utvalg av
funksjoner er så og si alt mulig – hent ut nyttig
informasjon fra dokumenter, konverter filer til PDFeller Office-formater, sladd innhold, endre filnavn
eller tilføy annoteringer - for så å sende dokumentene
til mapper, mail, skylagringsløsninger eller SharePoint – alt helt automatisk. Dispatcher Phoenix gir
arbeidsplassen den lettvinte og fleksible løsningen
som trengs – slik at dere kan frigjøre tid og ressurser.
Løsningen er skalerbar opp til de største
bedriftsmiljøene. Dispatcher Phoenix har et
nettleserbasert administrasjonsgrensesnitt, og
funksjoner for servergrupper, redundans/
lastbalansering, fail-over, dele arbeidsflyter med
bestemte brukere m.m. Administratorene kan også
se viktige analyser av arbeidet som gjøres, inkludert
antall dokumenter som blir skannet, filer fanget og
hvilke brukere som skanner.
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På utkikk etter en sikker utskriftsløsning i tillegg til å automatisere
dokumentflyten? Da bør du vurdere
Konica Minolta Dispatcher Suite.

SENTRALE
EGENSKAPER
Dokumentfangst
– Mange fangstmetoder: Dispatcher Phoenix har mange
metoder for å fange dokumenter og informasjon på.
Via skanning fra din Konica Minolta printer, watch folder,
e-post, mobilenhet, Google Cloud Print eller arbeidsstasjon for
batchskanning.
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Dokumentbehandling

Innholdsstyring og dokumenthåndtering

– Full integrering med printer: Applikasjonen
integreres enkelt på Konica Minoltas enheter.
Dokumenter kan skannes til en valgt arbeidsflyt
direkte fra printerens display. Brukerne kan lage
innholdsfortegnelse over dokumentene sine, bla
gjennom mappestrukturen på PC-en, lage nye
mapper samt også søke opp mapper – Alt via
printerens display.

– Fleksibel planlegging: Prosesser som har stor
påvirkning på nettverket kan programmeres til å
kjøre etter arbeidstid for å maksimere nettverkets
yteevne og frigi båndbredde i arbeidstiden.
Programmeringen av arbeidsflyter gir både enkle og
avanserte muligheter, blant annet til å velge
bestemte dager og/eller tidspunkter for
arbeidsflyten. En kan også la arbeidsflyten gå i
bakgrunnen mens PC-en er på, selv uten å åpne
Dispatcher Phoenix-applikasjonen.

– Enkel og kraftig: Tidskrevende oppgaver kan lett
automatiseres, slik at man fjerner behovet for
manuell betjening. Brukerne kan automatisk fange,
behandle og distribuere filer. Det er mulig å
annotere, endre navn, dele opp, OCR-behandle, slå
sammen filer og distribuere dokumenter dit de skal
– gjennom ett tastetrykk.
– Verktøy for bygging av arbeidsflyter (Workflow
Builder Tool): Den har nedtrekksmenyer, ikoner
som kan tilpasses, tegneverktøy og er grafikkbasert
– Byggingen av arbeidsflyter har aldri vært enklere!

Dokumentdistribusjon
– Tilkoblingsmuligheter: Dispatcher Phoenix
kommer med et utvalg av ulike tilkoblinger.
SharePoint, Google Drive og OneDrive for Business
er bare noen av backend-backend systemene som
tillater toveis kommunikasjon med Dispatcher
Phoenix.
– Output til databaser eller xml.data: Muligheten for
output til databaser i tillegg til xml-data gjør at
Dispatcher Phoenix kan kobles til så og si alle
backend-systemer.
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DISPATCHER PHOENIX

RETHINK WORKFLOW
FANGST

BEHANDLING

DISTRIBUER
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DATABASE

STREKKODE
GJENKJENING
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GJENKJENNING
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GJENKJENNING
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WINDOWS FIL
SYSTEM

E-MAIL

HURTIG MAPPE

BILDE
FORBEDRING

OMRÅDE
GJENKJENNING

SKJEMA
BEHANDLING

PRINT

FTP SERVER

KOPI
BESKYTTELSE
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TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
RETHINK PRINT MANAGEMENT
Systemkrav
Operativ systemer

Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2 (Core is not supported)
Windows 10
Windows 8 (RT is not supported)
Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate)

Minne

8 GB

VRAM

512 MB

Harddiskplass

20 GB

CPU

Quad Core 2 GHz

Minimumskrav videokort
Videokort

Direct X 7-tilpasset videokort

Video RAM

512 MB

Harddiskplass

Må være 128 MB eller større

Forhåndsdefinerte innganger*
bEST

50808, 50809 (SSL)

FTP

21

KMBS MFP

59158, 59159 (SSL)

Printer (LPR)

515

Printer (RAW)

9100

SMTP

25, 465 (SSL)

SEC Workflow Worker Process

Outbound access based on configured workflow
(e.g.,53, 80, 443, 25, 445, 465, 587)

Add-In Manager

Outbound 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

Konica Minolta MFP-Krav**
Grafisk brukergrensesnitt

i-Option (LK-101 or LK-101 v2) and additional memory are required

Opprinnelig brukergrensesnitt

i-Option og ekstraminne er IKKE nødvendig

* Tredjeparts brannmur-applikasjoner, inkludert noen antivirusprogrammer, kan blokkere porter som brukes av Dispatcher Phoenix-noder.
Hvis enheten ikke kan koble seg til, eller den ikke sender e-post, må man kontrollere at brannmuren ikke blokkerer porten.
** Dispatcher Phoenix virker på printere med både nettleserbasert og innebygd brukergrensesnitt.

AUTOMATISERT
DOKUMENTFLYT ER NOE
DU ALLEREDE
INTERESSERER DEG FOR
– MEN HVA MED
ADMINISTRERT PRINT?
RETHINK DISPATCHER SUITE

Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Maridalsveien 323, 0872 Oslo, Norway
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FINN MER
INFORMASJON
HER!

