
K O F A X  C O N T R O L S U I T E

Work Like Tomorrow: 
afdrukken en vastleggen
Het digitale tijdperk vraagt om een nieuwe manier van werken: beveilig, 
bewaak en beheer uw documenten met uniforme automatisering van 
processen voor afdrukken, vastleggen van documenten en workflows. 

KOFAX CONTROLSUITE

Dankzij de slimme, geïntegreerde, 

innovatieve afdruk- en scanfuncties van 

Kofax ControlSuite, onderdeel van het 

Intelligent Automation-platform, verbetert 

de productiviteit van medewerkers, neemt 

het aantal beveiligingsincidenten af en dalen 

de nalevingskosten. 

Met behulp van deze geïntegreerde 

functies kan uw organisatie inspelen op 

het razendsnel veranderende landschap 

waarin de vraag naar toegang tot informatie 

toeneemt, maar de beveiliging van die 

informatie steeds meer onder druk komt te 

staan. 

Kofax ControlSuite stelt organisaties in staat 

om op een nieuwe manier te werken volgens 

de digitale standaard van morgen, en de weg 

te vinden in een wereld vol cyberaanvallen, 

steeds strengere privacyregels en 

toenemende mobiliteit van medewerkers.

HOE WERKT KOFAX CONTROLSUITE?

Kofax ControlSuite is een complete, 

geïntegreerde, eenvoudig te beheren 

oplossing die kan worden geconfigureerd 

voor het automatiseren van een groot 

aantal document- en informatieafhankelijke 

taken. De belangrijkste functies van Kofax 

ControlSuite zijn:

Beveiliging 

Beheer, beveilig en bewaak uw documenten 

met uniforme processen voor afdrukken en 

scannen en geautomatiseerde workflows.

Productiviteit 

Zet de juiste workflows en processen in 

om te garanderen dat documenten altijd 

de juiste mensen op het juiste moment 

bereiken.

Naleving

Genereer automatisch audittrails die precies 

bijhouden waar documenten zich bevinden.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Documenten beveiligen.

• Automatische 

documentworkflows.

• Automatische mobiele workflows.

• Scannen en documenten 

routeren.

• Connectoren voor zakelijke 

systemen.

• Documentconversie.

• Document- en afdrukstromen 

transformeren.

• Afdrukkosten voorkomen en 

verlagen.

• Afdruktaken inzichtelijk maken en 

bewaken.

• Cloud-ondersteuning. 

Neem voor meer informatie over Kofax ControlSuite contact  
op met +31 36 546 94 25 of ga naar www.kofax.com/controlsuite-nl.

http://www.kofax.com/controlsuite-nl


VOORDELEN VAN KOFAX CONTROLSUITE

Kofax ControlSuite is een innovatieve, aanpasbare 

zakelijke softwareoplossing binnen het Kofax 

Intelligent Automation-platform. Dankzij de 

integratie van toonaangevende functies voor 

het vastleggen van documenten en voor afdruk- 

en uitvoerbeheer biedt deze oplossing tal van 

voordelen die de digitale transformatie optimaal 

ondersteunen, bijvoorbeeld:

Door de beveiliging van uw bedrijfsinformatie 

wordt gebruik door onbevoegden voorkomen, 

wordt de reputatie van de organisatie beschermd 

en blijft het vertrouwen van klanten behouden.

Informatie wordt kwalitatief beter en 

nauwkeuriger, waardoor er veel productiever 

en efficiënter wordt gewerkt. Tegelijk neemt het 

aantal fouten en overbodige handmatige taken 

bij het beheren en verwerken van documenten 

en informatie af.

Er worden consistente bedrijfsregels 

toegepast en de verplaatsing en het gebruik van 

documenten en informatie wordt getraceerd. Zo 

wordt gewaarborgd dat operationele processen 

conform de nalevingsvereisten verlopen.
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Dankzij de slimme, geïntegreerde, innovatieve afdruk- en scanfuncties 

van Kofax ControlSuite verbetert de productiviteit, neemt het aantal 

beveiligingsincidenten af en dalen de nalevingskosten.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN KOFAX CONTROLSUITE

Kofax ControlSuite combineert toonaangevende functies voor afdruk- en uitvoerbeheer met functies voor het vastleggen van documenten. 

Dit maakt het mogelijk om veiligheidscontroles uit te voeren, naleving van beleidsregels te traceren en te controleren en documenten 

automatisch te verzamelen, te verwerken, te routeren en op te slaan. Elke set functies is ontworpen als een verzameling deelbare services 

die in vrijwel elke stap van de workflow kan worden gestart. Denk bijvoorbeeld aan stappen die beginnen als afdruktaken, scantaken, 

ontvangen e-mails, systeemuitvoerstromen of de export van gegevens. 

Een aantal belangrijke functies zijn:

Services voor afdrukbeheer 

• Uniforme verificatie (MFP en mobiel)

• Beveiligde afdrukvrijgave

• Gebruik traceren en controleren

Vastleggingsservices

• Geïntegreerd vastleggen vanuit 

meerdere kanalen (mobiel, MFP, 

desktop, e-mail, enzovoort)

• OCR-conversie

• Connectoren tussen systemen

Services voor uitvoerbeheer 

• Informatie bewaken

• Informatie zwartmaken

• Documenten beveiligd in quarantaine 

plaatsen en vrijgeven

Work Like Tomorrow™: met de software van Kofax kan uw organisatie daar vandaag al mee beginnen. Het Intelligent Automation-platform van Kofax helpt 

organisaties informatie-intensieve bedrijfsprocessen te transformeren, het aantal handmatige taken en fouten te verminderen, kosten te besparen en het 

contact met klanten te verbeteren. 

Met een combinatie van RPA, cognitief vastleggen, procesintegratie, mobiliteit en betrokkenheid en analyses garanderen we eenvoudige implementatie 

en zorgen we voor spectaculaire resultaten die de nalevingsrisico's verkleinen en uw concurrentievermogen, groei en winst verbeteren.
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