
RAET Youforce 
connector voor 
e-BRIDGE Capture & 
Store   

•	 Direct scannen naar uw personeels-
dossiers

•	 Real-time connectie met uw HRM- 
omgeving

•	 Beveiligde scanstroom door uw RAET-
klantcertificaat

•	 Verschillende documentformaten  
scannen: tekst, doorzaakbare PDF, 
PDF/A, TIFF, JPG
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UW VOORDELEN

•	 Minder druk op de HRM-afdeling, doordat managers en  
medewerkers zelf bij hun digitale dossierstukken kunnen. 

•	 HRM-documenten zijn snel te vinden door de krachtige  
tekstherkenning tijdens het scannen in combinatie met de  
zoekfunctie in RAET. 

•	 Tijdsbesparing door gescande documenten direct naar het  
juiste personeelsdossier te sturen. 

•	 Kostenverlaging door het digitaal archiveren van personeels-
dossiers.
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EENVOUDIG TOEGANG 
TOT RELEVANTE 
DOCUMENTEN

Met de scankoppeling van e-BRIDGE Capture & Store 
naar RAET Youforce heeft u altijd en overal inzicht in uw 
digitale personeelsdossiers. U kunt allerlei documenten 
toevoegen, denkt u hierbij aan salarisstroken, jaaropgaven, 
getekende arbeidsovereenkomsten, diploma’s en certificaten. 
Uw medewerkers en managers hebben eenvoudig 
toegang tot relevante documenten en kunnen, indien 
gewenst, zelf documenten scannen en toevoegen aan het 
personeelsdossier. 

Met de optie ‘bulkscannen’ zet u in een handomdraai uw 
bestaande papieren dossiers om naar digitale dossiers. Door 
slim gebruik van zone-ocr en barcodeherkenning en met een 
goede voorbereiding kan uw HRM-afdeling snel en simpel 
bestaande dossiers archiveren.

Met de mogelijkheid ‘documenten scannen per document’  
kunnen uw HRM-medewerkers per document het 
personeelsdossier vullen. Hierbij krijgen zij de mogelijkheid 
om belangrijke gegevens als personeelslid, soort 
document en omschrijving te selecteren of in te typen 
op het touchscreen van de Toshiba multifunctional. Voor 
geselecteerde documentsoorten kunt u er ook voor kiezen 
dit door de personeelsleden zelf te laten doen. Zo kan een 
personeelslid zelf zijn ID-bewijs scannen en opslaan in zijn 
personeelsdossier op het moment dat hij een nieuw ID-bewijs 
heeft. Of bijvoorbeeld een behaald certificaat zelf scannen en 
toevoegen aan zijn personeelsdossier.

 
 

Stappenplan 
Tijdens het scannen doorloopt u een aantal simpele stappen:

•	 Medewerker selecteren
•	 Documentsoort bepalen
•	 Kenmerken toevoegen
•	 Scannen & verzenden
 
Voorwaarden 
Er zijn vier voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de 
RAET Youforce connector:

•	 De RAET connector kan alleen geïnstalleerd worden op 
een e-BRIDGE Capture & Store v4.x server.

•	 U stelt een lokale Windows server 2008/2012 server 
beschikbaar.

•	 De dossierconnector in uw RAET Youforce omgeving is 
met een geldig abonnement geïnstalleerd.

•	 Toshiba maakt gebruik van de mogelijkheden die RAET 
biedt via de dossierconnector. Alle documentsoorten 
die in de RAET dossierconnector worden ondersteund, 
worden ook ondersteund door de scanconnector. 
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Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of 
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om 
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie 
veranderen.  Copyright © 2015 TOSHIBA TEC. 

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal 
documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en 
onderhouden innovatieve multifunctionele print- en 
communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod 
vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze 
oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al 
decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al 
onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba 
Tec Corporation. 

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier 
van informatietechnologie, opererend in verschillende 
sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke 
dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor 
in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba 
Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, 
opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van 
informatie. 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS 
Duwboot 31 
3991 CD Houten 
NEDERLAND

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600
 
Fax
+31 (0)30 - 6348 601 
 
E-mail 
info@toshibatec.nl

Website
www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba’s visie over hoe organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. Op een manier dat 
deze data efficiënt kunnen worden ingezet en bijdragen aan de kennis 
binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle 
organisaties die organisaties zijn die informatie op de meest efficiënte 
manier communiceren.

Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van 
branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba´s inzet voor de 
toekomst weerspiegelen.


