
Naadloze integratie dankzij Docspro modules

Docspro

De software van Kofax beschikt standaard over een 
rijke functionaliteit om aan uw wensen en eisen 
te voldoen. Soms hebben klanten echter een zeer 
specifieke functionaliteit nodig. In zulke gevallen 
bouwen onze softwareontwikkelaars graag een 
aanvulling op de standaardsoftware om in deze 
behoefte te voorzien. Dat deze aanpak werkt, bewijst 
het grote aantal innovatieve, aanvullende modules 
die Docspro in opdracht van klanten heeft ontwikkeld, 
zoals de Docspro E-mail Importer, Docspro Import 
Controller, Docspro Advanced PDF Creator, Docspro 
Digipoort Connector, Docspro Mobile Capture App en 
Docspro Web Importer.

Volledige integratie met Kofax
Onze aanvullende modules sluiten naadloos aan op uw be-
drijfsprocessen en applicaties. Uiteraard worden ze volledig 
geïntegreerd in uw standaard software van Kofax (Kofax Cap-
ture, Kofax Tranformation Modules, Kofax TotalAgility). Onze 
op maat gemaakte modules zijn uiteraard compatible met al 
onze huidige én toekomstige versies standaard software. Ge-
garandeerd!

Docspro E-mail Importer
Als organisatie ontvangt u uw facturen, opdrachtbe-
vestigingen, brieven en andere documenten allang 
niet meer alleen op papier. Het percentage documen-
ten dat organisaties digitaal via e-mail ontvangt is de 
afgelopen jaren enorm toegenomen. Hoe leidt u deze 
stroom in goede banen?

Bespaar tijd en geld
In de praktijk blijkt dat deze e-mailberichten en -bijlagen in veel 
gevallen na binnenkomst worden geprint. Om ze vervolgens 
te scannen, zodat ze in hetzelfde proces opgenomen kunnen 
worden als papieren documenten. Omdat deze documenten 
meestal binnenkomen in e-mailboxen die niet centraal worden 
beheerd, bestaat het risico dat u het zicht op de verwerking en 
archivering van deze documenten verliest.  Om het risico op 
gebrek aan compliance te voorkomen en u te verlossen van 
deze tijdrovende en inefficiënte handelingen heeft Docspro de 
E-mail Importer ontwikkeld.

Hoe werkt het?
Met deze software kunt u zelf selecteren welke e-mailboxen 
uitgelezen moeten worden, zodat dit e-mailverkeer geautoma-
tiseerd wordt opgenomen in het al aanwezige capture proces. 
Hierdoor ontstaat een volledig hybride data capture oplossing. 
Alle digitale documenten worden in één proces geclassificeerd 
en gedistribueerd naar de juiste plek in uw organisatie voor 
verdere behandeling. Papieren documenten worden uiteraard 
eerst gedigitaliseerd.



Docspro Import Controller
Met de Docspro Import Controller kunt u vooraf gese-
lecteerde documentfolders volledig geautomatiseerd 
monitoren, uitlezen én aan het capture proces koppe-
len. Zo bent u in staat om zowel papieren als digitale 
documenten in één proces te verwerken.

Bespaar tijd en geld
De Docspro Import Controller is het universele vangnet en dis-
tributiepunt die al uw inkomende documenten gestroomlijnd 
aan het data capture proces aanbiedt. Daarmee heeft u een 
volledig hybride data capture oplossing in huis. Alle documen-
ten worden in één proces gedigitaliseerd en geclassificeerd en 
naar de juiste plek in uw organisatie verstuurd voor verdere 
afhandeling. Papieren documenten worden uiteraard eerst ge-
digitaliseerd. Enorm handig! Zeker om scans van documenten 
die via multifunctionele printers (MFP’s) in een netwerkfolder 
(fileshare) worden opgeslagen, geautomatiseerd aan het regu-
liere Kofax proces toe te voegen. 

Hoe werkt het?
De Docspro Import Controller is een softwareservice die uw 
netwerkmap uitleest. De Import Controller pakt de documen-
ten in deze fileshare op, om deze documenten vervolgens di-
rect te importeren in Kofax Capture. De software werkt op 
basis van profielen, zodat er meerdere netwerkmappen uit-
gelezen kunnen worden en aan verschillende batch classes in 
Kofax Capture gekoppeld kunnen worden. Regelmatig con-
troleert de Docspro Import Controller of er documenten in 
de folder staan, om ze automatisch te importeren in Kofax 
Capture. 

Advanced PDF Creator
Werkt de enorme bestandsomvang van uw gescande 
documenten vertragend voor uw IT-systemen? Lukt het 
regelmatig niet om documenten te delen, omdat de 
bestandsbijlage te groot is? Of dat u het bestand niet 
kunt opslaan zonder extra opslagruimte? Voor zulke 
situaties biedt de Advanced PDF Creator van Docspro 
uitkomst. Met deze professionele high-performance 
compressie -en conversieoplossing van LuraTech kunt 
u grote hoeveelheden gegevens wél eenvoudig, snel 
en intelligent verwerken.

Werk eenvoudig, snel en intelligent
Bij steeds meer organisaties die grote aantallen documenten 
verwerken, ontstaat een groeiende vraag naar een schaalbare 
en flexibele oplossing voor de compressie en conversie van 
documenten. Een oplossing die eenvoudig is te integreren in 
bestaande systemen, waarbij documenten worden geconver-
teerd naar een standaard formaat zoals PDF of PDF/A. De Ad-
vanced PDF Creator maakt dit allemaal mogelijk!

Hoe werkt het?

Met uiterst geavanceerde OCR-technologie worden documen 
ten op hoge snelheid en met grote precisie omgezet naar Full 
Searchable PDF-documenten. Leesfouten kunnen in een apar-
te verificatiestap worden gecorrigeerd. De oplossing is buiten-
gewoon schaalbaar dankzij de intelligente ‘multi-threading’ 
techniek (gelijktijdig gebruik door verschillende programma’s). 
De combinatie van deze hoogwaardige technieken staat ga-
rant voor de beste resultaten, zelfs in de meest veeleisende 
omgevingen. De Advanced PDF Creator is uitermate geschikt 
voor het verwerken van grote volumes documenten én voor 
documenten waarbij de kwaliteit van de OCR-technologie es-
sentieel is voor het verdere verwerkingsproces.



Docspro Capture App
Zowel in de consumentenmarkt als in een zakelijke 
omgeving willen mensen informatie delen op de ma-
nier zoals zij dat willen. Tegenwoordig is dat vaak 
via een smartphone. Met de Docspro Capture App 
kunnen uw klanten hun declaraties en andere docu-
menten, zoals een kopie van een paspoort of rijbewijs, 
snel en eenvoudig digitaal met u te delen. Gewoon 
via hun smartphone. U als organisatie krijgt deze in-
formatie op de juiste wijze aangeleverd, zodat deze 
direct meegenomen kan worden in het verdere ver-
werkingsproces.

Hogere klanttevredenheid, sneller werken
Door toepassingen als WhatsApp en dergelijke vinden we 
het al jaren de normaalste zaak om foto’s en informatie uit te 
wisselen. En wat te denken van toepassingen in de logistieke 
sector, waar documenten voor Printing on Demand (POD) en 
Conventie Goederenvervoer (CMR) eenvoudig gedeeld kun-
nen worden via een smartphone? Waarom dan niet met de 
zorgverzekeraar, gemeente, bank of eigen werknemer? Met 
de Docspro Capture App kunt u uw klanten en medewerkers 
deze optie nu ook bieden. U verhoogt er de tevredenheid on-
der uw klanten en medewerkers mee, en versnelt en optimali-
seert tevens het achterliggende proces. 

Hoe werkt het?
De Docspro Capture App transformeert de smartphone in 
een uiterst geavanceerde documentscanner. Uw klant of me-
dewerker hoeft alleen maar met zijn smartphone een foto 
te maken van het betreffende document, bijvoorbeeld een 
paspoort, visitekaartje, bonnetje of factuur. De aan de app 
gekoppelde software legt het gefotografeerde document zo-
danig vast, dat alle relevante informatie correct kan worden 
uitgelezen. De Docspro Capture App deelt deze ‘scan’ met uw 
organisatie en koppelt deze meteen aan uw achterliggende 
systemen en applicaties voor verdere verwerking. Wij kunnen 
de Docspro Capture App geheel in overeenstemming met uw 
huisstijl voor documentenstromen en informatieverwerkings-
processen ontwikkelen. 

Docspro Web Importer
Vrijwel iedere organisatie biedt tegenwoordig toe-
gang tot documenten via online portals. Brieven, bro-
chures, facturen en andere documenten staan er voor 
u klaar in bijvoorbeeld PDF-bestand zodat u ze ge-
makkelijk kunt downloaden. Het binnenhalen van al 
deze bestanden kost echter veel tijd vanwege de grote 
hoeveelheid manuele handelingen. De Docspro Web 
Importer automatiseert dit gehele proces, waardoor u 
aanzienlijk sneller en efficiënter werkt. Bovendien ver-
geet u nooit meer een document te downloaden! 

Geautomatiseerd proces
De Docspro Web Importer maakt een verbinding met de 
website en -portal, waar u gegevens of documenten van wilt 
afhalen. Deze module voert alle vereiste acties uit: inloggen 
op de website en -portal, navigeren naar de juiste pagina om 
daar vervolgens de juiste bestanden te downloaden. Na het 
downloaden slaat de Docspro Web Importer deze bestanden 
op en wel op de aangegeven locatie. Desgewenst worden de 
bestanden ook voor u opgenomen in Kofax Capture voor de 
verdere verwerking. U hoeft de Docspro Web Importer slechts 
te configureren; daarna verlopen alle processen volledig geau-
tomatiseerd!  

Hoe werkt het?
Met de Docspro Web Importer bespaart u veel tijd. Repeti-
tieve handelingen om documenten van bijvoorbeeld externe 
webportals te downloaden, vinden volledig geautomatiseerd 
plaats. De Docspro Web Importer werkt op basis van profielen; 
u kunt deze module voor zoveel websites en -portals inzetten 
als u wenst. 
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Docspro Digipoort Connector
Speciaal voor onze klanten binnen de overheid heeft 
Docspro de ‘Digipoort Connector’ ontwikkeld. Factu-
ren die via Digipoort binnenkomen, kunnen met de 
Digipoort Connector in uw centrale factuurverwer-
kingsproces worden opgenomen. Hierdoor kunnen 
facturen vanuit Digipoort op dezelfde manier worden 
verwerkt als de papieren facturen: centraal, veilig, ef-
ficiënt én minder gevoelig voor fouten.

Altijd leesbare documenten
Met de Docspro Digipoort Connector kunt u als Kofax-gebrui-
ker zowel papieren, als digitale facturen die per e-mail bin-
nenkomen in uw bestaande Kofax-oplossing ontvangen. Met 
de Docspro Digipoort Connector maakt u van een Digipoort-
factuur een leesbaar document op basis van een template, zo-
dat het altijd verder verwerkt kan worden.

Hoe werkt het?
Met deze technologie biedt u als overheidsinstelling uw le-
veranciers de mogelijkheid om berichten en documenten via 
Digipoort in te zenden. Met als voordeel dat deze uiterst vei-
lig, betrouwbaar en snel verwerkt worden. De kans op fouten 
wordt erdoor geminimaliseerd, wat zich laat vertalen in winst 
in tijd én kosten.

Ook behoefte aan specifieke functionaliteit?
Heeft uw organisatie ook behoefte aan  specifieke functionaliteit voor het verwerken van uw informatie? Neemt u dan contact met ons 

op. Samen met u gaan wij die functionaliteit ontwikkelen om als extra module aan uw oplossing toe te voegen. 

Meer informatie
Wenst u meer informatie over onze Docspro modules? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak met één 

van onze solution specialisten via onze afdeling Sales: sales@docspro.nl of bel 0172 – 419 334. Vraagt u ook eens naar enkele refe-

rentiecases. 

Over Docspro 
Docspro is sinds 1994 een vooraanstaande leverancier van oplossingen op het gebied van procesoptimalisatie, intelligente 

documentverwerking en digitale archivering. Met technisch hoogwaardige oplossingen ondersteunt Docspro uiteenlopende 

bedrijfsprocessen. Honderden klanten hebben met de oplossingen van Docspro meer grip gekregen op de informatiestromen, 

processen verregaand geoptimaliseerd en zijn vele malen efficiënter gaan werken. Resultaat is een hogere mate van flexibiliteit, een 

verbeterde klanttevredenheid, meer gemotiveerde medewerkers en een hoger bedrijfsrendement! Set your information in motion 

with Docspro, sinds maart 2016 onderdeel van de Canon Group. Lees meer over ons op onze website: www.docspro.nl.  


