Productinformatie - ScanMaster: document scan beheer
Met ScanMaster bekijkt u documenten direct vanuit TransportMaster
De hoeveelheid documenten die door een transportorganisatie gaat is groot. ScanMaster, de document
scan module van TransportMaster.com biedt uitkomst. Met de module kunt u papieren, digitale
documenten én e-mails koppelen aan gegevens in TransportMaster. Met ScanMaster is het archiveren
en terugvinden van documenten makkelijker dan ooit.

ScanMaster in combinatie met KOFAX Express scansoftware biedt
fantastische ondersteuning voor uw documentbeheer. Het kan eenvoudig
worden toegepast binnen ieder bedrijf en tegen geringe kosten.
U scant papieren zoals CMR’s, pakbonnen, vrachtpapieren, etc. Deze
worden vervolgens automatisch opgeslagen en door het systeem
gekoppeld aan de diverse schermen in TransportMaster. Ook de digitaal
ontvangen bestanden en zelfs e-mails worden gekoppeld. Nu kunt u al
deze documenten direct in TransportMaster openen, bijvoorbeeld een
CMR in het venster Zendingen.
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√ optimaliseer uw
bedrijfsprocessen
√ gescande documenten
automatisch opslaan
√ digitaal archief voor
inkomende post
√ open documenten
direct vanuit
TransportMaster
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Productinformatie - ScanMaster: document scan beheer
Hoe het werkt
U print een label met een barcode die u op de papieren documenten
plakt. Deze worden vervolgens gescand. Aan digitale documenten kunt
u een digitale barcode toevoegen. Alle documenten worden nu
automatisch gearchiveerd en gekoppeld aan de schermen in
TransportMaster. Ook met e-mails wordt er in TransportMaster een
koppeling gemaakt. Hierna kunt u al deze documenten direct in één of
meerdere TransportMaster-schermen oproepen.

Wat heeft u nodig?
√ labelprinter
√ scanner of multi-functional
√ Kofax Express Scan software
√ de module ScanMaster van
TransportMaster.com

een CMR openen vanuit het venster Zendingen

Met ScanMaster optimaliseert u uw bedrijfsprocessen door uw
documenten efficiënt te beheren én te verwerken. Het systeem slaat ze
automatisch op en u hebt ze altijd bij de hand!
Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een
vrijblijvende demo.
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