
SCANFLOW
  Kategória   Charakteristika

ScanFlow je komplexným konektorom, ktorý umožňuje pomocou multifunkčných 
zariadení Konica Minolta či jednoduchej mobilnej aplikácie prevádzať papierové  
dokumenty do editovateľných či prehľadávateľných formátov. Spracované dokumenty 
môžu byť následne uložené do jednej z cieľových destinácií (e-mail, OneDrive, Google 
Drive a pod.) či použité v ďalšom fi remnom systéme (ERP, DMS, Sharepoint a pod.).Digitalizácia 

a správa 
dokumentov



ČO JE SCANFLOW?
ScanFlow je komplexným univerzálnym konektorom, ktorý umožňuje prevádzať papierové 
dokumenty do editovateľných či prehľadávateľných formátov a následne ich ukladať alebo 
použiť v nadväzujúcom systéme.

Vďaka aplikácii ScanFlow eliminujete prácne a časovo náročné prepisovanie papierových 
dokumentov do vašich firemných systémov a ich zložité prehľadávanie a dosiahnete tak 
významné uľahčenie a zjednodušenie. Intuitívne ovládanie plne integrované do multifunkčných 
zariadení Konica Minolta i prepracovaná mobilná aplikácia umožňuje užívateľom zvýšiť 
efektivitu ich práce, pričom stále používajú iba zariadenie ktoré dôverne poznajú. 

APLIKÁCIA SCANFLOW

PREPOJENIE

Ukladajte dokumenty priamo do určeného úložiska bez 
nutnosti preposlania e-mailom či dočasného ukladania 
do adresárovej štruktúry. Množstvo konektorov pre bežné 
firemné úložisko (sieťový disk, SharePoint aj.) aj uloženie 
v cloude uľahčujú užívateľom prácu a zjednodušujú 
administráciu riešenia. Vďaka REST API môžete aplikáciu 
ScanFlow prepojiť aj s ďalšími systémami, vrátane 
nezávislých aplikácií pre vyťažovanie dát (napríklad ABBYY 
FlexiCapture).

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Prepracovaná mobilná aplikácia umožňuje digitalizáciu 
dokumentov priamo v teréne – od účteniek za drobné 
výdaje za súčiastky či pohostenie, cez sady dokumentov 
zo servisného zásahu, až po zdokumentovanie poistných 
udalostí, poškodení, predmetov reklamácie alebo servisu. 
Súčasne možno k dokumentom či fotografiám ihneď doplniť 
nutné metadáta (napr. popis, čiastka, dátum) a okamžite 
odoslať do nadväzujúceho systému. 



APLIKÁCIA SCANFLOW

DYNAMICKÉ WORKFLOW

Požiadavky každej organizácie sú individuálne, preto 
aplikácia ScanFlow disponuje funkciou individuálneho 
workflow. Táto funkcia umožní administrátorovi nastaviť 
jednotlivé procesy presne podľa požiadaviek organizácie od 
vstupu dokumentov cez jednotlivé kroky spracovania až po 
voľbu a nastavenie cieľovej destinácie. Workflow možno tiež 
vyberať z prednastavených šablón alebo definovať interným 
systémom.

Napríklad je možné vytvoriť workflow „Prichádzajúca faktúra“, 
ktorá umožní prostredníctvom tlačidla „Prichádzajúca 
faktúra“ na displeji MFZ odoslať papierový dokument do 
určeného úložiska (SharePoint, zložka na sieťovom disku či 
cloudovom úložisku, aplikácia pre vyťažovanie dát apod.) 
a zároveň ho už v priebehu skenovania doplniť o základné 
metadáta (kto a kedy naskenoval, čiastka, dodávateľ, a i.).

JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Použitie multifunkčných zariadení Konica Minolta 
s aplikáciou ScanFlow je ten najjednoduchší spôsob, 
ako všetkým svojim zamestnancom sprístupniť možnosť 
prevodu papierových dokumentov do Wordu alebo Excelu, 
bez toho, aby museli použiť akúkoľvek ďalšiu aplikáciu 
alebo zvláštny, pre tieto účely určený prístroj. Už vytlačené 
dokumenty možno tak potom ľahko upravovať bez nutnosti 
prácneho prepisovania, a to pomocou zariadenia, ktoré je 
v kancelárii denne používané.

Vysoká rýchlosť spracovania, kedy výsledné súbory 
sú doručované do e-mailu či dátového úložiska behom 
niekoľkých sekúnd, predurčuje aplikáciu ScanFlow k tomu, 
aby sa stala súčasťou vašich firemných procesov.

FLEXIBILNÉ NASADENIE

Ste malá firma bez vlastnej infraštruktúry alebo len nechcete 
investovať do nového serveru? Aplikácia ScanFlow je plne 
pripravená pre fungovanie v cloude so všetkými výhodami, 
ktoré toto riešenie prináša (vždy k dispozícii najnovšia 
a najaktuálnejšia verzia aplikácie apod.). Alebo naopak 
potrebujete z bezpečnostných dôvodov mať svoje dáta vždy 
len vo vnútri vnútropodnikovej siete? ScanFlow vyhovie aj 
požiadavkám na čisto lokálnu inštaláciu aj veľkého riešenia.

OCR

Aplikácia ScanFlow je vybavená integrovanou funkciou 
OCR* využívajúcou technológie spoločnosti ABBYY, ktorá 
je svetovou jednotkou v oblasti digitalizácie a vyťažovania.  

*OCR čiže optické rozpoznávanie znakov (z anglického 
Optical Character Recognition) je metóda, ktorá pomocou 
scanneru umožňuje digitalizáciu tlačených textov, s ktorými 
potom možno pracovať ako s normálnym počítačovým 
textom. Počítačový program prevádza obraz buď 
automaticky, alebo sa musí naučiť rozpoznávať znaky.

ADMINISTRAČNÁ KONZOLA

Prostredníctvom prehľadného webového portálu možno 
aplikáciu ScanFlow veľmi jednoducho spravovať. 
Administrátor má k dispozícii nielen prehľad licencií, 
inštalácií a aktivovaných produktov, ale taktiež správu 
užívateľov (možnosť prepojenia s LDAP či vlastnou 
databázou užívateľov), konfigurátor pracovných postupov 
a všetkou dokumentáciou. Pomocou portálu možno taktiež 
objednávať ďalšie licencie či hradiť faktúry.

IT SPRÁVCA UVÍTA

  jednoduchú centrálnu správu bez ohľadu
na veľkosť riešenia

  množstvo predpripravených konektorov 
aj možnosť prepojenia na ďalšie firemné 
systémy vďaka REST API

  podporu AD a LDAP
  podporu e-mailových protokolov
  inštaláciu na Windows aj Linux s podporou

server clusteringu aj DMZ
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Príklad použitia

AUTOMATIZOVANÁ
DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV 
A ICH ULOŽENIA

Digitalizácia papierových dokumentov 
do prehľadávateľných (sPDF) alebo edi-
tovateľných formátov (aplikácia Micro-
soft Office, tj. DOC, XLS, PPT) s využitím 
jednoduchého workflow pre odoslanie 
e-mailom alebouloženie v cloudovom 
úložisku.

Príklad použitia

DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV,
ICH PRÍPRAVA PRE ĎALŠIE 
SPRACOVANIE NEZÁVISLÝM
OCR A NÁSLEDNÉ ULOŽENIE
VO FIREMNÝCH SYSTÉMOCH

Digitalizácia papierových faktúr do 
prehľadávateľného formátu (sPDF), pre-
pojenie s nezávislým OCR s následným 
vyťažením dát (dodávateľ, IČO, čiast-
ka a pod.) a ich uloženie v aplikácii 
SharePoint či účtovnom systéme.

Príklad použitia

ODOSLANIE JEDNOTLIVÝCH
DOKUMENTOV ČI ICH SÁD DO 
DEDIKOVANÉHO FIREMNÉHO 
ÚLOŽISKA PROSTREDNÍCTVOM 
MOBILNEJ APLIKÁCIE

Komplexné využitie pre zhotovovanie a 
spracovanie dokumentácie (dokumenty, 
fotografie a pod.) k servisným zásahom 
či likvidácii poistných udalostí priamo v 
teréne, kedy sa použije mobilný telefón 
či tablet. Dokumentom môžu byť ihneď 
priradené metadáta (napr. číslo servis-
ného zásahu), ktoré sú následne uložené 
spolu s dokumentmi.

POROVNANIE VERZIÍ

verzia Light Standard Premium Enterprise

využitie
malé kancelárie
bez vlastného 
serveru, školy

stredne veľké kancelárie
s i bez vlastných serverov

veľké spoločnosti, 
banky, poisťovne

inštalácia
v cloude Áno Áno Áno Privátne

lokálna Nie Áno Áno Áno

mobilná aplikácia Áno Áno Áno Áno

centrálna správa Áno Áno Áno Áno

OCR Áno Áno Áno Áno

metadáta Áno Nie Áno Áno

sady dokumentov Áno Áno Áno Áno

e-mail Áno Áno Áno Áno

konektory

Google Drive/ 
OneDrive konektor Áno Áno Áno Nie

Hot folder Nie Áno Áno Áno

FTP Áno Áno Áno Áno

WebDAV Áno Áno Áno Áno

integrácia

API Nie Nie REST API REST API

DB lookup Nie Nie Áno Áno

dynamická workflow Nie Nie Áno Áno

cena $ $$ $$$ $$$$
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