
Przyspiesz dystrybucję swoich 
dokumentów dzięki inteligentnemu 
skanowaniu



Łatwe skanowanie i cyfrowa 
dystrybucja

Łatwy w użyciu interfejs
Niezwykle prosty graficzny interfejs 
użytkownika wykorzystujący interaktywne, 
konfigurowalne ikony gwarantuje 
elastyczne skanowanie i dystrybucję. 
Do ikon przypisywane są informacje o 
formacie dokumentu i miejscu docelowym, 
co pozwala na skanowanie w jednym 
kroku, metodą „wybierz i uruchom”. 
Ponadto istnieje możliwość dołączania 
zmiennych informacji do dokumentów 
bezpośrednio na urządzeniu. Archiwizacja 
z indeksowaniem oraz wyszukiwanie 
plików są ułatwione, ponieważ informacje 
o dokumentach mogą być dołączane do 
skanowanych plików.

• Prosty i przyjazny interfejs użytkownika

•    Precyzyjne skanowanie bezpośrednio do istniejącego środowiska dokumentów

• Łatwe dostosowywanie i konfiguracja z wykorzystaniem gotowych narzędzi

•  Wszechstronne i elastyczne – GlobalScan NX można dostosować do wszelkich środowisk 
biznesowych, od małych firm po duże organizacje

Usprawnij przetwarzanie dokumentów dzięki skanowaniu nowej 
generacji
Zwiększ wydajność poprzez cyfrowe udostępnianie, dystrybuowanie i 
zarządzanie dokumentami. GlobalScan NX bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej upraszcza i zwiększa wydajność integracji dokumentów 
papierowych z cyfrowymi procesami, dzięki funkcjonalności „wybierz i 
uruchom”.

Skanuj kluczowe
dokumenty 
biznesowe
włączając je
w istniejące procesy

Bezpieczna i łatwa integracja z istniejącymi procesami
GlobalScan NX płynnie integruje się z istniejącą platformą informatyczną 
i systemem zarządzania dokumentami, znacznie zmniejszając czas i 
koszty konfiguracji. Jest on kompatybilny z wiodącymi w branży aplikacjami 
biznesowymi i wykorzystuje naszą innowacyjną technologię skanowania 
usprawniając cyfrowy obieg dokumentów.
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GlobalScan NX – bez serwera
Global Scan NX w wersji bez serwera doskonale 
usprawnia przepływ dokumentów w mniejszych 
biurach. Dokumenty można szybko skanować i 
rozsyłać cyfrowo do wielu miejsc docelowych, w tym do 
folderów sieciowych, adresatów poczty elektronicznej 
lub faksów.

Opcje serwera
Przedsiębiorstwom wymagającym zabezpieczania 
poufnych dokumentów GlobalScan NX oferuje 
zaawansowaną opcję bezpieczeństwa Kerberos. 
Zapewniamy również opcje równoważenia obciążenia, 
dzielącą większe projekty na wiele serwerów 
oraz opcję zabezpieczania przed awarią, która 
automatycznie przekierowuje dane do serwera 
zapasowego, zapewniając ciągłość funkcjonowania.

Global Scan NX
bez serwera

Global Scan NX
serwer

Poczta 
elektroniczna

Folder 
sieciowy

Faks

System
zarządzania 

dokumentami

Archiwum

GlobalScan NX – serwer
GlobalScan NX w wersji z serwerem to idealny wybór do 
zaawansowanego przetwarzania obrazu, np. rozpoznawania 
tekstu i rozszerzonych możliwości zapisu w formacie PDF. 
Średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z wydajnego 
zarządzania grupą maksymalnie 32 urządzeń wielofunkcyjnych 
przy użyciu GlobalScan NX – Business Server. Dla dużych 
organizacji najlepszym rozwiązaniem jest GlobalScan NX – 
Enterprise Server, pozwalający na centralne zarządzanie nawet 
750 urządzeniami.



Szybka konfiguracja „przeciągnij i upuść”

GlobalScan NX – wersja bez serwera
Komputer do instalacji narzędzi administratora

Typ komputera:                  kompatybilny z PC/AT

Procesor:                  Pentium 4 1,5 GHz lub szybszy

Pamięć RAM:       1,0 GB lub większa

Miejsce na twardym dysku:  600 MB lub więcej na program, 1 GB lub 
więcej na dane

System operacyjny:      Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / 
Vista

   Narzędzia administratora można również zainstalować 
na wymienionych systemach operacyjnych pracujących 
na VMWare ESX Server 3.0.

Serwer web:                  wbudowany serwer web (Windows 2000 
Server/Server 2003)
Microsoft IIS 5.0/6.0

Protokół sieciowy:         TCP / IP

Wyjściowe formaty plików: czarno-białe -
   TIFF (MMR, jedno- lub wielostronicowy), PDF 

(jedno- lub wielostronicowy)
Odcienie szarości / kolor -
JPEG, PDF (jedno- lub wielostronicowy) 

GlobalScan NX – wersja z serwerem
 Komputer do instalacji serwera GlobalScan NX i narzędzi administratora

Typ komputera:                 kompatybilny z PC/AT

Procesor:                            zalecany Pentium 4 2,4 GHz lub szybszy

Pamięć RAM:        1,5 GB lub więcej

Miejsce na twardym        600 MB lub więcej na program, 1 GB lub 
dysku:    więcej na dane

System operacyjny:     Microsoft Windows 2000 Server / Server 2003
   Narzędzia administratora i serwer GlobalScan 

NX można również zainstalować na 
wymienionych systemach operacyjnych 
pracujących na VMWare ESX Server 3.0.

Serwer web:                 wbudowany serwer web (Windows 2000 Server 
/ Server 2003)

  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Protokół sieciowy:      TCP / IP

Wyjściowe formaty plików: czarno-białe -

   TIFF (MMR/MR/MH/nieskompresowany, 
jedno- lub wielostronicowy), TIFF-F (MMR/
MR/MH, jedno- lub wielostronicowy), 
BMP, PNG, GIF, PDF (jedno- lub 
wielostronicowy), PDF wysokiej kompresji 
(jedno- lub wielostronicowy), DCX (jedno- lub 
wielostronicowy)

 Grayscale / Colour -   

    JPEG, BMP, PNG, GIF, PDF (jedno- 
lub wielostronicowy), PDF wysokiej 
kompresji (jedno- lub wielostronicowy), 
TIFF (nieskompresowany, jedno- lub 
wielostronicowy)

Autoryzacja:   Autoryzacja NT -
Active Directory 
 Windows 2000 Server / Server 2003 
Autoryzacja LDAP - 
 Active Directory (Windows 2000 Server / 
 Server 2003)
 Novell Directory Service 
 OpenLDAP 2.0 
 Lotus Domino 6.5 / 7.0

Wysyłanie do e-maila:  serwer poczty -
  Microsoft Exchange Server 2003 / 2007
                         Postfix
                         Lotus Domino 6.5 / 7.0

 Serwer LDAP dla książki adresowej -

   ActiveDirectory (Windows 2000 Server / 
Server 2003)      
Microsoft Exchange Server 2003 / 2007
Lotus Domino 6.5 / 7.0
Novell Directory Service
OpenLDAP 2.0

Wysyłanie do foldera: udostępniony folder Windows
                   NetWare 6.x

Wysyłanie do FTP:     serwer FTP
  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Wysyłanie do WebDAV:       zgodne z RFC2518
OpenText LiveLink 9.7
Documentum Content Management System 6.0
Microsoft SharePoint Portal Server 2003 / 2007
IIS 5.0 / 6.0
Exchange Server 2003 / 2007

Języki aplikacji:        angielski, francuski, hiszpański, holenderski, 
niemiecki, włoski

DANE TECHNICZNE

Wszystkie nazwy fi rm, marek, 
produktów i usług są zarejestro-
wanymi znakami handlowymi ich 
właścicieli. Dane techniczne, wygląd 
zewnętrzny i pełen zakres opcji 
przedstawione w niniejszej broszurze 
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Copyright ©2008 Ricoh Europe PLC.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mody-
fi kowanie i/lub przystosowywanie, 
kopiowanie części lub całości i/lub 
wykorzystywanie w innych pracach 
tej ulotki, jej treści i/lub układu strony 
bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody Ricoh Europe PLC jest 
zabronione.

GLOBALSCAN NX

Administracja internetowa
Narzędzia konfiguracji metodą 
„przeciągnij i upuść” ułatwiają 
administratorom dostosowanie 
graficznego interfejsu użytkownika 
bez konieczności programowania. 
Za pomocą gotowych ikon można 
kontrolować sposób skanowania i 
dystrybucji dokumentów w całym 
procesie ich obiegu.

Eksperci w konsultingu 
dokumentów
Przejmij kontrolę dzięki GlobalScan 
NX, części naszego portfela 
usług Konsultingu Zarządzania 
Dokumentami, które ułatwiają 
podejmowanie trafnych decyzji 
biznesowych.
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