
Nedap ONS  connector

 • Directe koppeling met documentdossier

 • Ondersteuning voor labels waardoor  
 rubriceren van documenten 
 gestructureerd verloopt

 • Alle documenten in de juiste dossiers en 
 direct beschikbaar voor de juiste persoon

 • Documenten direct als tekst 
 doorzoekbaar formaat beschikbaar

 • Het inscannen is mogelijk met een Toshiba 
 multifuntional, smartphone of tablet
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DE UITDAGING

Steeds meer hardcopy documenten worden vervangen door  
digitale documenten. In deze transitiefase hebben veel organisaties nog 
hardcopy documenten die niet digitaal beschikbaar zijn of waarbij het 
omslachtig is om hier digitaal mee te werken. Denk hierbij aan documenten 
die ambulante zorgmedewerkers samen met de cliënten thuis invullen, 
documenten die ondertekend dienen te worden of post van externe 
organisaties. Deze documenten dienen snel en simpel digitaal beschikbaar 
te zijn iin het documentarchief van Nedap ONS. 

DE OPLOSSING

Toshiba slaat de brug tussen hardcopy documenten en het  
digitale archief van Nedap ONS. Gebruikers scannen eenvoudig 
hun documenten en voorzien deze direct van de juiste aanvullende 
informatie. Het inscannen kan vanaf meerdere devices, zoals een Toshiba 
multifuntional of smartphone en tablet.
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Nedap ONS connector  
Met de Capture & Store koppeling naar Nedap ONS scan je 
documenten direct naar het documentendossier van een cliënt. 
Gebruikers selecteren de juiste cliënt, geven aan om wat voor type 
document het gaat, geven het document eventueel nog een naam, 
waarna het automatisch in het juiste dossier geplaatst wordt. 
 
Labels 
Werkt je organisatie met labels om structuur aan te brengen in 
documentendossiers? Dan neemt de scanoplossing deze labels 
over en wordt er ook tijdens het scannen de juiste informatie in 
de labels gezet, waardoor u documenten snel kunt sorteren en 
terugvinden binnen Nedap ONS. 

Uitbreiding voor ambulante medewerkers 
Een groot aantal van collega’s zijn ambulant en vooral in de regio 
direct bij de cliënt thuis actief.  Voor deze collega’s is het ook 
noodzakelijk dat zij bij de cliënt al documenten kunnen opslaan in 
het documentendossier, zodat zij niet met deze documenten over 
straat hoeven te gaan.

Hiervoor bieden wij een Android en iOS app die het mogelijk 
maakt dat ambulante medewerkers met een smartphone of tablet 
documenten direct vanaf de client kunnen uploaden naar het 
document archief.  Nu heeft ook de ambulante medewerker de 
mogelijkheid documenten snel, veilig en betrouwbaar al bij de 
client aan huis aan het dossier toe te voegen. 

Voordelen

• Ambulante medewerkers lopen niet meer met papier over 
straat

• Gegevens zijn direct beschikbaar binnen de organisatie op het 
moment dat de medewerker bij de cliënt wegrijdt

• De oplossing voldoet aan de AVG wetgeving voor ambulante 
medewerkers

• Geen (tijdelijke) data op de tablet of smartphone van de 
medewerker

 
Voorwaarden 
Er zijn vier voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de 
Nedap ONS connector:

• De ONS connector kan alleen geïnstalleerd worden op een 
e-BRIDGE Capture & Store v4.x server of v5.x server.

• U stelt een lokale Windows server 2012/2016/2019 server 
beschikbaar.

• Je dient een geldig certificaat van organisatie met private 
key, public key en wachtwoord beschikbaar te hebben in .pfx 
formaat.

• Toshiba maakt gebruik van de mogelijkheden die Nedap ONS 
biedt via de webservices API. Alle documentsoorten die door 
deze service 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 © 2019 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 Toshibá s inzet voor de toekomst 
weerspiegelen.


