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DocuWare workshop
DocuWare verandert documenten in wat zij werkelijk zijn: 
waardevolle informatie.
 
DocuWare is ontworpen om documenten te onderhouden, zodat 

ze direct beschikbaar zijn, waar en wanneer dan ook. Op kantoor, 

thuis of onderweg, op een smartphone of tablet. Documenten 

worden elektronisch opgeslagen en georganiseerd in een centrale 

documentenbibliotheek met gebruikersvriendelijke functies, 

eenvoudige administratie, overzichtelijk beheer en naadloze integratie 

in de bestaande omgeving. Met DocuWare werkt iedereen altijd met 

dezelfde - juiste - informatie.

De Toshiba multifunctionele systemen zorgen voor een directe 

invoer in het DocuWare-systeem door het digitaliseren van papieren 

documenten. Met de Toshiba connector wordt de MFP optimaal 

ingezet. De MFP kan dan niet alleen printen en kopiëren, maar ook 

papieren documenten aan de centrale documentenbibliotheek van uw 

onderneming toevoegen of documenten vanaf het systeem opvragen 

en direct weer printen. Dit leidt tot een hogere efficiency, verbeterde 

prestaties en een betere ROI.

Workshop DocuWare
Toshiba TEC Netherlands organiseert de workshop DocuWare waarin 

wij u laten zien hoe u snel en simpel de diverse documenten in uw 

organisatie kunt archiveren en terugvinden, veel tijd kunt besparen en 

altijd over de meest recente informatie beschikt.

In deze workshop is aandacht voor zowel papieren als digitale 

documenten, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

•	 Hoe archiveren we documenten op een juiste manier?

•	 Hoe vinden we snel en simpel de juiste documenten terug?

•	 Het archiveren van documenten is niet alleen voor inkomende 

documenten.

•	 Hoe zit het met mijn e-mailarchief?

•	 Wat zijn de voordelen van digitaal archiveren in een Document 

Management Systeem (DMS)?

•	 Digitale werkstromen.

•	 Documenten raadplegen en takenlijsten afwerken vanaf een 

smartphone of tablet.



Capture workshop
Meer efficiency en minder kosten zijn in deze tijden 
belangrijke doelstellingen voor elke organisatie.
Toshiba levert direct een merkbare bijdrage.

De informatie die tot u komt neemt nog elk jaar fors toe. De 

werkomgeving verandert. Het wordt steeds belangrijker om 

totaal onafhankelijk van plaats en tijd met hardware en software 

te kunnen werken. Steeds meer mensen maken gebruik van 

smartphones en tablet pc’s, waarmee zij onderweg toegang 

krijgen tot zowel privé als zakelijke documenten. 

Informatie ontvangt u per e-mail, via het internet, de post en 

andere media. Een groot deel van deze informatie komt gedrukt 

of geprint op papier tot u. En juist deze informatie wilt u ook 

digitaliseren, opnemen in uw digitale werkprocessen, archiveren 

en eventueel kunnen bewerken.

Toshiba levert softwareoplossingen voor eenvoudig scannen 

naar uw dagelijkse digitale werkomgeving. U scant uw 

documenten vanaf de MFP direct naar alle belangrijke kantoor- en 

enterprisetoepassingen. De snelheid en het gemak waarmee u zo 

toegang krijgt tot opgeslagen informatie is sterk toegenomen.

Workshop Capture
Toshiba TEC Netherlands organiseert de workshop Capture. Wij 

laten u zien hoe u eenvoudig diverse documenten kunt scannen 

naar een elektronisch formaat en deze integreert in de hele 

bedrijfsomgeving.  

In deze workshop is aandacht voor zowel papieren als digitale 

documenten, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

•	 Scannen of capture

•	 Documentformaten

•	 Scannen naar digitale werkprocessen

•	 Hoe archiveren we documenten op een juiste manier?

•	 Hoe vinden we snel en simpel de juiste documenten terug?

•	 Cloud scannen
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INFORMATIE

Programma 

We starten de workshops met 

presentaties van onze Toshiba 

documentexperts. Vervolgens volgt 

een demonstratie en in het laatste 

gedeelte van de workshop kunt u 

zelf ervaren hoe de oplossing werkt. 

Datums

Workshop DocuWare

•	 Woensdag 29 mei 2013 van 

14.00 uur tot 16.00 uur.

•	 Woensdag 13 november 2013 

van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Workshop Capture

•	 Woensdag 21 augustus 2013 

van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Locatie 

De workshops vinden plaats in het 

hoofdkantoor van Toshiba TEC 

Netherlands aan de Duwboot 31 in 

Houten.

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven via onze 

website: www.toshibatec.nl/form/

workshops of door een e-mail te 

sturen naar marketing@toshibatec.

nl. U ontvangt na inschrijving een 

bevestiging.


