OIF-TYÖNKULKURATKAISUT
– LUPAUKSEMME
OIF:in sydämenasiana on pyrkiä yksinkertaistamaan asiakkaiden
työnkulkua. Haluamme tarjota asiakkaillemme uusia tapoja tehostaa
liiketoimintaansa. Haluamme tehdä siitä myös turvallisempaa,
kustannustehokkaampaa ja tuottoisampaa. Olipa yrityksesi minkä
kokoinen tahansa, löydät meiltä aina sopivimmat työnkulkuratkaisut, joilla
voit parantaa merkittävästi yrityksesi prosessien kulkua.
Laajasta ohjelmistovalikoimastamme löydät ratkaisut,
joilla voit automatisoida aikaa vieviä prosesseja, tehostaa yrityksesi työnkulkua ja hyödyntää alallasi jo olemassa olevaa teknologiaa. Säästät aikaa ja rahaa ja samalla parannat yrityksesi tietoliikennettä, viestintää ja
tuottavuutta.

ta yrityksesi tietoturvallisuuden tai noudattaa tiukkoja
määräyksiä. Tarjoamamme ratkaisut ovat aina mukautettavissa liiketoimintasi tarpeita vastaaviksi.
Tehtävämme on yksinkertaistaa yrityksesi monimutkaisia prosesseja, jotta sinä voit keskittyä tärkeimpään –
menestyneeseen liiketoimintaan.

Olemme aina valmiina auttamaan, halusitpa sitten parantaa yrityksesi viestintää tai sen hallintaa, ottaa käyttöön paremman asiakirjanhallintajärjestelmän, taa-
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OIF-TYÖNKULKURATKAISUT
TOIMISTOILLE
Yksinkertaista ja automatisoi päivittäisiä
työtehtäviäsi. Hallitse paremmin yrityksesi tietoja.
Paranna tietoturvaa. Lisää tuottavuutta.
HYÖDYNNÄ PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA YRITYKSESI
TULOSTUSJÄRJESTELMÄÄN TEKEMÄSI INVESTOINNIT. NÄMÄ OLIVAT
VAIN MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ EDUISTA, JOTKA SAAT HYÖDYNTÄMÄLLÄ
LIIKETOIMINNASSASI OIF:IN JA SEN LUKUISTEN OHJELMISTOKUMPPANIEN
TARJOAMIA OHJELMISTOJA JA RATKAISUJA.
Interface Platform (EIP) -alustan avulla voimme auttaa
sinua hyödyntämään olemassa olevan monitoimitulostimesi koko potentiaalin. Kun monitoimitulostimessasi on EIP-alusta, voit lisätä tulostimeen mukautettuja
työnkulkuja, joita käyttäjät voivat käyttää suoraan käyttöliittymästä käsin sekä tehostaa asiakirja- ja tiedonhallintaprosesseja. Käyttäjät voivat esimerkiksi skannata
paperiasiakirjan sisältämät tiedot asiakirjahakemistoon
vain yhdellä painikkeen painalluksella. Entä miltä kuulostaa laskupainike, jota painamalla voit lähettää laskun
vastaanottajalle suoraan kosketusnäytöltä, jolloin laskun tiedot tallentuvat samalla myös asiakirjojen hallintajärjestelmään.
Halusimme yksinkertaistaa työtäsi entisestään, joten
kehitimme aivan uudenlaisen ratkaisupaketin: Xerox
ConnectKey -sovellukset. Perinteisten ohjelmistoratkaisujen tapaan ConnectKey-sovellukset laajentavat monitoimitulostimen ominaisuuksia. Niiden avulla saat kaiken hyödyn irti laitteistoja koskevista investoinneistasi.
Toisin kuin perinteiset ohjelmistot, ConnectKey-sovellukset eivät kuitenkaan vaadi toimiakseen omaa palvelinta, tietokonetta tai IT-resurssia. Sen sijaan ne ovat
kevyitä ja ilman palvelinta toimivia tulostussovelluksia,
jotka voit ladata ConnectKey-monitoimitulostimeesi USB:n tai CentreWare-Internet-palvelujen kautta. Niin yksinkertaista se on.

Merkkiriippumattomat palveluinnovaatiot

Prosessien yksinkertaistamis
mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Ohjelmisto- ja pilvipohjaisilla
ratkaisuillamme voit:
• Päättää tehtäviä käyttämällä pelkästään
monitoimitulostinta ja hakea asiakirjoja
verkosta ilman tietokonetta
• Vähentää jätettä, lisätä tuottavuutta ja
optimoida laitteen käyttöä
• Hallita paremmin kustannuksia ja saada
enemmän aikaan vähemmällä
• Parantaa tietoturvaa
• Yksinkertaistaa liiketoimintatapoja
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