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Dossier vorming binnen afzonderlijke documenten geeft direct overzicht! 



Vanuit onze klanten ligt er voortdurend de vraag naar nieuwe en creatieve mogelijkheden. 
Zo zijn nu bijzondere PDF opties volledig geïntegreerd in een nieuw concept.  
Met Easy/Separate is het nu mogelijk de meeste handelingen met PDF documenten te realiseren. 

Introductie 
 
Easy/Separate is de oplossing om documenten op  
verschillende manieren te structureren. 
 
Easy/Separate  is gebaseerd op FineReader, welke in 
onafhankelijke testen als beste naar voren kwam. 
 
Met Easy/Separate  is het mogelijk om documenten te 
combineren op basis van een barcode, tekst of  
combinatie van beide. Komen er kenmerken op een  
document voor dan kan Easy/Separate  hiermee  
overweg! Uw documenten volgen de bepaalde route. 
 
De individuele gebruiker of afdeling kan verschillende  
profielen met persoonlijke voorkeuren instellen.   
Zo kunnen verschillende soorten documenten op hun 
eigen wijze gecombineerd en geconverteerd worden. 
U kunt ze vervolgens zichtbaar maken in uw eigen  
SharePoint omgeving. Iedereen heeft uitsluitend  
toegang tot zijn of haar afgeschermde gedeelte. 
 
 
Door de flexibele opzet kunnen documenten eenvoudig 
aan een volgende applicatie worden aangeboden.   
 
Zo bent u niet alleen gebonden aan SharePoint, U kunt 
tegelijk verzenden naar e-mail of een map op uw  
fileserver. Binnen de opzet van Easy/Separate is  
integratie met uw eigen ERP of boekhoud  systeem  
mogelijk.  Informeer naar onze bredere oplossingen.  
 

Conclusie 
 
Easy/Separate brengt structuur in uw documentstroom! 
Easy/Separate bespaart tijd met archiveren en zoeken. 
Easy/Separate vereist geen training... 
 

 
• Eenvoudige installatie  > Plug and play 
• Gebruikersvriendelijk  > XML file & Editor 
• Betrouwbare software  > Werkt als service 
• Goede prijs   > Dat hebben we! 
• Speciale aanpassingen > Zijn mogelijk 
 
 
 

Systeem vereisten  
 
Besturingssysteem: 
XP en Vista  
Windows 2003 en 2008 server + 64 Bit variant 
NET 3.5 framework (Staat op installatie CD) 
 
Hardware: 
Pentium IV 2.4 GHz of hoger  512 MB RAM   
1 GB minimaal beschikbare HD ruimte. 
USB Port (voor USB dongle) 
TCP/IP    (voor MFP connectie) 
Monitor resolutie 1024x768  (aanbevolen) 
 
 

Hoe verder? 
Omzetten en converteren van PDF’s is tegenwoordig een standaard onderdeel van EasySeparate. 
Inregelen van het proces is in principe eenvoudig te realiseren door  niet gespecialiseerde medewerkers. 
Zodra verschillende soorten documenten zoals facturen of orders herkend en  gevalideerd moeten worden  
is kennis gewenst.     Is dit het geval? Neem dan contact met ons op voor een inventarisatie. 
 
 
Installatie en beheer 
Onze software is zo ontworpen dat uw ICT afdeling in principe de software zelf kan installeren. 
Lukt dat niet, of wenst u een specifieke koppeling met uw ERP systeem? 
Laat het ons weten, in overleg met onze specialisten is veel mogelijk, wij helpen u graag. 
 
Wilt u Easy/Separate  eerst binnen uw eigen omgeving testen zonder tot aankoop over te gaan? 
In dat geval betaalt u alleen de geleverde inspanning en kunt u eerst met een evaluatie versie werken. 
 
 
Meer weten? 
U bent welkom in ons kantoor te Apeldoorn voor een demonstratie van Easy/Separate  en onze andere producten. 
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