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PREDSTAVITEV

Digitalizacija dokumentov

Skeniraj.me že za 0,04 evra na stran
..Se vam nabirajo fascikli in vam že primanjkuje prostora za njihovo hrambo? Porabite za iskanje dokumentov in starejše dokumentacije
vedno več časa? Bi želeli dokumente pregledovati, jih potrjevati in pošiljati, tudi če ste odsotni z delovnega mesta? Se vam je že kdaj
zgodilo, da ste založili ali izgubili pomemben dokument? Obstaja rešitev, ki se imenuje Skeniraj.me!..
Vsako leto se v vseh organizacijah nabere večje
število dokumentov. Te dokumente praviloma
hranimo v fasciklih, na računalnikih, ključih USB,
zunanjih diskih ali strežnikih. Težava je, da ti do
kumenti običajno niso sistematično shranjeni,
kar otežuje njihovo iskanje, sledljivost in varnost.
Hkrati nam zavzemajo vedno več prostora. Vse
to pa stane! Rešitev: čas, da začnete papirne do
kumente elektronsko sistematično shranjevati.
Skeniraj.me ponuja odlično rešitev, s katero
boste postali pravi gospodar svojih dokumen
tov in začeli poslovati bolj izjemno. Je rešitev, ki
vam bo že v nekaj mesecih povrnila vaš vložek.

10 evrov na zaposlenega na dan stane
organizacijo iskanje dokumentov in
zbiranje dokumentacije.

To pomeni 200 evrov na mesec na zaposlenega!
Če k temu dodate še morebiten najem dodat
nega prostora za shranjevanje dokumentacije
in čas, ko pomemben dokument čaka na vašo
potrditev, ker tega ne morete storiti, ko niste v
pisarni, se ta strošek še dodatno poveča!

Izbirate lahko med storitvijo Skeniraj.me!
in Skeniraj.me! nabavo opreme
V obeh primerih je cilj, da pretvorite svoje papirne
dokumente v elektronsko obliko, ki bodo
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sistematično shranjeni. V primeru naročila storitve
Skeniraj.me vam MI vaše dokumente pretvorimo v
elektronsko obliko, indeksiramo in shranimo na
želeno lokacijo. Od tam naprej pa z njimi upravl
jate vi. V primeru Skeniraj.me nabava opreme, lah
ko izbirate med nakupom ali najemom strojne in
programske opreme, s katero nato VI sami
poskrbite za digitalizacijo svojih dokumentov. V
tem primeru vam tudi svetujemo, kakšen način in
deksiranja in shranjevanja bi bil najprimernejši
glede na naravo vašega dela in poslovne procese,
ki jih izvajate v svoji organizaciji.

Kako hitro in enostavno zajeti
(poskenirati) in shraniti dokument?

Kakšne koristi prinaša takšna rešitev (koristi so odvisne od paketa, ki ga izberete):
• Hitra pridobitev: za pridobivanje (iskanje)
boste porabili manj kot eno minuto.
• Sledljivost: imeli boste celovit pregled, kje se
nahajajo vaši dokumenti, vse od procesa zaje
ma do hrambe.
• Preglednost: vedno vam bodo na voljo po
datki, kdaj je dokument prišel v organizacijo,
kdo ga je pregledoval, potrjeval ali spreminjal.
• Prihranek na času in prostoru in posledično
denarju,
• Večja varnost dokumentov,
• Dostopnost,
• Odzivnost.

Canonov mrežni skener ScanFront 330 je skener,
ki ima barvni ekran LCD na dotik, na katerem si
lahko enostavno nastavite lokacije, kamor želite
shraniti neki dokument. Za takšen način shran
jevanja ne potrebujete računalnika in nobene
programske opreme.

Canon s svojo široko paleto optičnih bralnikov
(skenerjev) in multifunkcijskih naprav omogoča
hiter, enostaven zajem (skeniranje) vseh vrst do
kumentov in izbiro lokacije, kamor želimo doku
ment shraniti. Na multifunkcijski napravi je
možnost indeksiranja, lahko tudi sken v raču
nalnik, kjer dokumente ustrezno označite (in
deksirate) in jih shranite.

Zajem in hramba tudi brez računalnika in
programske opreme!

Kaj pa cena?
Canon ponuja različne rešitve, vendar vas no
bena ne bo stala več kot 29,9 evra na uporab
nika! Če primerjate ta znesek s povprečnim
stroškom, ki ga zaposleni porabijo za iskanje in
zbiranje dokumentacije (okoli 200 evrov na
mesec) je odločitev za digitalizacijo dokumen
tov lažja. 
(P. R.)
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