
Snellere documentdistributie door 
intelligent scannen



 Eenvoudige digitale scan- en distributie-
mogelijkheden met ‘select-and-go’

Eenvoudig te gebruiken interface

Dankzij een uiterst eenvoudige 

grafische gebruikersinterface (GUI) met 

interactieve, aanpasbare pictogrammen 

bent u verzekerd van flexibele scan- en 

distributiemogelijkheden. De pictogrammen 

zijn aangepast met vooraf ingestelde 

documentformaten en informatie over 

de bestemming, zodat u in één stap 

kunt scannen met behulp van ‘select-

and-go’. Bovendien kunt u variabele 

documentinformatie rechtstreeks in het 

apparaat invoeren. Indexeren voor het 

archief en bestanden zoeken is nu ook 

eenvoudig omdat u documentinformatie 

kunt inbedden in gescande bestanden. 

• Eenvoudige, gebruikersvriendelijke interface

•    Nauwkeurig rechtstreeks naar uw documentomgeving scannen

•  Eenvoudig aan te passen en te configureren met gebruiksklare tools

•  Veelzijdig en flexibel - GlobalScan NX is geschikt voor elke bedrijfsomgeving, van kleine 

bedrijven tot grote organisaties

Betere documentprocessen met scantechnieken van de toekomst

Verhoog uw productiviteit door uw documenten digitaal te distribueren, te 

delen en te beheren. Met GlobalScan NX is het eenvoudiger en efficiënter 

dan ooit om papieren documenten te integreren in uw digitale workflow, 

door middel van ‘select-and-go’.  

Essentiële 

bedrijfsdocumenten 

in uw workflow 

scannen

Veilige en moeiteloze integratie in uw workflow

GlobalScan NX integreert naadloos in uw bestaande IT-platform en Document 

Management System (DMS), wat de tijd en kosten voor het instellen 

van de apparatuur aanzienlijk vermindert. De software is compatibel met 

toonaangevende bedrijfsapplicaties en maakt gebruik van onze innovatieve 

‘Scannen naar’ technologie om uw digitale workflow te stroomlijnen. 
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GlobalScan NX - Serverless 

GlobalScan NX - Serverless is uitermate geschikt voor 

het stroomlijnen van de document workflow in kleinere 

kantoren. U kunt documenten snel digitaal scannen en 

distribueren naar meerdere bestemmingen, waaronder 

uw netwerkmappen, e-mail en fax.

Server opties

Voor organisaties die gevoelige documenten moeten 

beveiligen, biedt GlobalScan NX onze geavanceerde 

beveiligingsoptie Kerberos. We bieden ook de opties 

Load Balancing, waarmee u grotere projecten over 

meerdere servers kunt verdelen en Failover, waarmee 

gegevens automatisch worden doorgestuurd naar een 

back-up server om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

GlobalScan NX

Serverless

GlobalScan NX

Server

E-mail

Netwerkmap

Fax

DMS

Archiveren

GlobalScan NX - Server

Voor geavanceerde beeldverwerking, zoals OCR en 

extended PDF, is een GlobalScan NX server de ideale 

keuze. Middelgrote bedrijven kunnen profiteren van onze 

efficiënte GlobalScan NX - Business Server, waarmee 

ze maar liefst 32 multifunctionele apparaten kunnen 

beheren. Voor grote organisaties is er de GlobalScan NX 

– Enterprise Server, waarmee maar liefst 750 apparaten 

centraal beheerd kunnen worden.



Snelle configuratie met behulp van ‘slepen en neerzetten’

GlobalScan NX - Serverless Editie

Computer voor het installeren van AdminTool

Hoofdunit:                   PC / AT compatibel

Processor:                  Pentium 4 1.5 GHz of sneller aanbevolen

Geheugen:         1GB RAM

Harde schijfruimte:        600 MB of meer voor software, 1 GB of meer voor data

Besturingssystemen:     Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista

   Het is ook mogelijk Admin Tool op een van bovenstaande 

besturingssystemen te installeren die draaien op VMWare ESX 

Server 3.0.

Webserver:                 Ingebouwde webserver (Windows 2000 Server /

  Server 2003)

  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Netwerkprotocol:         TCP / IP

Ondersteunde  Zwart-wit -

bestandsformaten:  TIFF (MMR, enkele/meerdere pagina’s), PDF (enkele/

meerdere pagina’s)

Grijswaarden/kleur -

JPEG, PDF (enkele/meerdere pagina’s) 

GlobalScan NX - Server
Computer voor het installeren van GlobalScan NX Server applicatie en AdminTool

Hoofdunit:                     PC / AT compatibel

Processor:                             Pentium 4 2.4 GHz of sneller aanbevolen

Geheugen:         1,5 GB RAM

Harde schijfruimte:        600 MB voor software, 1 GB voor data

Besturingssystemen:      Microsoft Windows 2000 Server / Server 2003

   Het is ook mogelijk GlobalScan NX Server en Admin Tool op 

een van bovenstaande besturingssystemen te installeren  die 

draaien op VMWare ESX Server 3.0.

Webserver:                Ingebouwde webserver (Windows 2000 Server /

  Server 2003)

  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Netwerkprotocol:      TCP / IP

Ondersteunde Zwart-wit -

bestandsformaten:   TIFF (MMR / MR / MH / niet gecomprimeerd, 

enkele/meerdere pagina’s), TIFF-F (MMR / MR 

/ MH, enkele/meerdere pagina’s), BMP, PNG, 

GIF, PDF (enkele/meerdere pagina’s), hoge 

compressie PDF (enkele/meerdere pagina’s), 

DCX (enkele/meerdere pagina’s)

 Grijswaarden/kleur -   

   JPEG, BMP, PNG, GIF, PDF (enkele/meerdere 

pagina’s), hoge compressie PDF (enkele/

meerdere pagina’s), TIFF (niet gecomprimeerd, 

enkele/meerdere pagina’s)

Verificatie:  NT- verificatie -

Active Directory 

 Windows 2000 Server / Server 2003 

LDAP- verificatie - 

 Active Directory (Windows 2000 Server / 

 Server 2003)

 Novell Directory Service 

 OpenLDAP 2.0 

 Lotus Domino 6.5 / 7.0

Scannen naar e-mail: Mailserver -

  Microsoft Exchange Server 2003 / 2007

                         Postfix

                         Lotus Domino 6.5 / 7.0

 LDAP-server voor adresboek -

   ActiveDirectory (Windows 2000 Server / 

Server 2003)      

Microsoft Exchange Server 2003 / 2007

Lotus Domino 6.5 / 7.0

Novell Directory Service

OpenLDAP 2.0

Scannen naar map: Windows gedeelde map

                   NetWare 6.x

Scannen naar FTP: FTP server

  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Scannen naar WebDAV:         Compatibel met RFC2518

OpenText LiveLink 9.7

Documentum Content Management System 6.0

Microsoft SharePoint Portal Server 2003 / 2007

IIS 5.0 / 6.0

Exchange Server 2003 / 2007

Talen:        Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands

SPECIFICATIES

Alle bedrijfs-, merk-, product- en 

servicenamen zijn eigendom en 

geregistreerde handelsmerken van de 

bijbehorende eigenaars. Specificaties, 

uiterlijke kenmerken en het volledige 

assortiment opties zoals in deze brochure 

afgebeeld, kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.

Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, 

de inhoud en/of lay-out ervan mag niet 

worden gewijzigd en/of aangepast, 

gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd 

en/of opgenomen in andere werkstukken 

zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Ricoh Europe PLC.

GLOBALSCAN NX

Web-gebaseerd beheer

Met configuratietools volgens de 

methode ‘slepen en neerzetten’ 

kan de beheerder de grafische 

gebruikersinterface (GUI) eenvoudig 

aanpassen zonder te programmeren. 

Met deze vooringestelde 

pictogrammen kan hij in uw hele 

document workflow controleren hoe 

documenten worden gescand en/of 

gedistribueerd.

Experts op het gebied van 

documentadvies

Neem het heft in eigen handen met 

GlobalScan NX, dat deel uitmaakt van 

onze Managed Document Consulting 

portefeuille – zo kunt u slimmere 

zakelijke beslissingen nemen.
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