
Smart
Integration

Gör arbetsbördan lättare och digital
Det papperslösa kontoret. Vi har pratat om det sedan tidigt 90-tal, men ändå kan det behövas lite hjälp
för att nå ända fram. Det är där som Nashuatec´s utbud av Smart Integration-appar för multifunktionsskrivare
kan hjälpa till. Registrera dig, och sedan kan du skanna alla dina pappersdokument och konvertera dem till 
digitalt format. Skicka dem direkt till dina olika molntjänster.

Att arbeta papperslöst är ett miljövänligt arbetssätt, men det är också ett sätt att arbeta effektivare. Tänk 
bara på vilken tid det tar att bläddra igenom högar med papper för att kopiera eller skanna, leta efter viktiga 
dokument eller en speciell sida med viktig information. Digitala dokument kan sparas, indexeras och delas 
online på ett ögonblick. Det bästa är att du kan använda alla dina favoritappar när du gör det.

l Dra nytta av att din multifunktionsskrivare fungerar som en smart enhet för att förenkla dina dagliga 
uppgifter

l Bli mer miljövänlig genom att använda mindre papper, och reducera kostnader för utskrifter och kopior 
Digitalisera ditt pappersarkiv och få mer tid till att utveckla ditt företag

l Anslut till dina molntjänster och förvara alla dina dokument på en lättåtkomlig plats
l Prova kostnadsfritt alla paket som vi erbjuder så att du kan vara säker på att de passar dig



Appar för smartare arbete
Appdriven dokumenthantering är enklare, 
billigare och mindre underhållskrävande
Nashuatec´s Smart Integration-paket för 
multifunktionsskrivare är befriande. Du behöver inte vara 
bunden till en enda maskin eller ett enda nätverk för att få 
åtkomst till de dokument du behöver. Arbetsgrupper kan 
arbeta på valfri plats och ändå hålla kontakt, läsa och dela 
filer från sina egna personliga enheter.

Det behövs ingen installation på plats eller kostsamma 
servrar. Precis som med andra appbaserade system 
hämtar du appen och kan sedan direkt börja arbeta. 
Förvandla ett pappersdokument till ett delbart redigerbart, 
digitalt dokument

Du sparar pengar genom att skanna, kopiera och 
dela dokument i molnet
Nashuatec´s multifunktionsskrivare är kompakta och inte 
utrymmeskrävande. De är intelligenta, intelligenta och 
framtidssäkrade med all modern teknologi.  Och med 
Smart Integration får du friheten att arbeta på distans och 
ändå samarbeta utan begränsningar.

Skriv ut dokument direkt från molnet utan behov av
en IT-server. Kostsamt arbete för att upprätthålla en 
infrastruktur minimeras. Minimera dyrbara besök av 
externa IT-konsulter.

Det är lika lätt att installera Smart Integration 
som det är att klicka på en länk
Förändringar är jobbiga. Visst är det så att det finns för 
mycket papper på kontoret, arkivsystemet är en flaskhals 
och arkiven ologiska, men det känns ändå jobbigt att byta 
rutiner. Våra molnbaserade paket är utformade så att du 
slipper jobbiga förändringar.

Oavsett vilken av de populära molntjänsterna du använder 
kommer något av våra paket att ansluta din 
multifunktionsskrivare direkt till molnet. Du kanske 
hanterar fakturor, utgifter eller deltar i ett grupparbete om 
dokument, eller bara vill jobba effektivare. Med Nashuatec 
kan du börja hantera dokumenten digitalt, när du själv vill.

Välj det paket som är bäst lämpat för ditt sätt att 
arbeta
Med molnanslutning följer flexibilitet. Skanna dokument till 
e-post och molntjänster. Skriv ut från Google Drive, 
OneDrive, Outlook eller andra molntjänster Konvertera 
dokument till format som du kan editera direkt.

Vi har integrationer med Office 365, G Suite, 
DocuWare och andra nischade 
dokumenthanteringsprogram.

Titta närmare på de olika alternativ vi har att erbjuda. Du 
får använda ett av våra paket KOSTNADSFRITT under 60 
dagar för att försäkra dig om att det
passar dig. Varken installationskostnader eller möten
är nödvändiga. Allt är så enkelt.



Molnbaserade appar och paket
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Startpaket (gratisversion)
Konvertera papperskopior till digitala dokument.
Skanna till molnarkiv.

Medföljande appar:
• Scan to e-mail
• Scan to Box
• Scan to Google Drive
• Scan to Dropbox
• Scan to OneDrive
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Standardpaket (betalversion)
Konvertera papperskopior till digitala dokument. Använd din 
multifunktionsskrivare för skanning och utskrift från molnarkiv.

Skapa sökbara PDF-filer med avancerad optisk textigenkänning (OCR) 
för 19 europeiska språk.

Konvertera papperskopior till dokument som kan redigeras i 
Microsoft Office.

Medföljande appar:
• Scan to e-mail
• Scan to Box /  My Box
• Print from Box /  My Box
• Scan to Google Drive /  My Google Drive
• Print from Google Drive /  My Google Drive
• Scan to Dropbox /  My Dropbox
• Print from Dropbox /  My Dropbox
• Scan to OneDrive /  My OneDrive
• Print from OneDrive /  My OneDrive
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Office 365-paket (betalversion) Konvertera 
papperskopior till digitala dokument. Använd din
multifunktionsskrivare för skanning och utskrift från molnarkiv.
Skapa sökbara PDF-filer med avancerad optisk textigenkänning 
(OCR) för 19 europeiska språk.
Konvertera papperskopior till dokument som kan redigeras i 
Microsoft Office.
Medföljande appar:
• Scan to Outlook Online /  My Outlook Online
• Print from Outlook Online /  My Outlook Online
• Scan to Sharepoint Online /  My Sharepoint Online
• Print from Sharepoint Online /  My Sharepoint Online
• Scan to OneDrive for Business /  My OneDrive for Business • 
Print from OneDrive for Business /  My OneDrive for

Business
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DocuWare-paket (betalversion) 
Konvertera papperskopior till digitala dokument.
Skanna till DocuWare-molnet direkt från multifunktionsskrivaren.
Skapa sökbara PDF-filer med avancerad optisk textigenkänning 
(OCR) för 19 europeiska språk.
Medföljande appar:
• Scan to Docuware Cloud
• Print from Docuware Cloud 
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Control+-paket (betalversion)
Konvertera papperskopior till digitala dokument. Skicka 
utskriftsjobb från mobilen till molnet från vilken plats som helst 
och skriv sedan ut det från din multifunktionsskrivare.
Control+ har praktiska funktioner för kontoret, däribland 
Autentisering/ Utskrift/ Skanning/ Rapportering/ Enhetshantering.
Molnbaserad, enkel installation och enkelt underhåll bidrar till 
effektiv hantering av kunder och interna användare.
Medföljande appar:
• Easy Setup
• Scan to e-mail
• Pull Print
• Authentication
• Job Log Reporting



Funktioner /  Molnbaserade paket

Molnappar
Kostnadsfri provperiod

Scan to e-mail

Skanna till personligt molnkonto från 
multifunktionsskrivaren
Skanna till OCR för 19
europeiska språk
Skanna till sökbara PDF-, MS Word-, 
PowerPoint- och Excel-fi ler

Utskriftsserver behövs inte

Mobil ”pull print”

ANVÄNDARADMINISTRATION 
Säker HTTPS-adminsida
för kunder
Lägga till nya användare och hantera
app-inställningar

Obegränsat antal användare 

Lösenordskontroll

Skin för adminsida och egna logotyper

SÄKERHET OCH ÅTKOMST
SSO-inloggning (Single Sign-On) till 
appar

Säker 256-bitars kryptering

Autentisering med CAP- eller PIN-kod 
vid skanning/ utskrift

Tier 3 datacenter inom EU

Jobblogg-rapportering, t.ex. per enhet, 
avdelning, användare
Hantering av information om 
enhetstillgångar och enhetsstatus

Enkel konfiguration av appar

99,9 % upptid, 24/ 7, 365 dagar om året 

Uppdateringar i realtid

Ingen ”installation på plats” behövs

Startpaket Standard
paket

Office
365paket

DocuWare
paket

Control+
paket
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Always Current Technology och/ eller andra Nashuatec-uppdateringar finns inte tillgängligt på alla modeller. Åtkomsten till 
specifika funktioner kan vara begränsad på grund av produktens tillverkningsdatum eller av andra orsaker. Kontakta närmaste 
Nashuatec-återförsäljare om du är intresserad av funktioner som inte kan installeras på din nuvarande enhet. Specifikationer och 
ut- seende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på produkter i broschyren behöver inte vara verklighetstrogen. 
Bilderna i broschyren är inte fotografier och inte heller detaljer på produkterna behöver vara helt verklighetstrogna. Alla märkes- 
och/ eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive ägare. Copyright ©  2019 Ricoh Europe PLC. Med ensamrätt. Den 
här broschyren, dess innehåll och/ eller layout får inte modifieras och/ eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/ eller 
införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Euorpe PLC.


