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Co je FlowCap?
FlowCap je komplexním univerzálním řešením, které umožňuje převádět papírové dokumenty  
do editovatelné či prohledávatelné podoby a následně je ukládat v digitálních úložištích  
nebo použít v navazujících systémech.

S řešením FlowCap eliminujete pracné a časově náročné přepisování papírových dokumentů 
do vašich firemních systémů a současně zvýšíte efektivitu při vyhledávání informací. Intuitivní 
ovládání plně propojitelné s multifunkčními zařízeními Konica Minolta i propracovaná mobilní 
aplikace umožňují uživatelům pohodlnou a rychlou digitalizaci papírových dokumentů.

MobILní ApLIkACE
Naše propracovaná mobilní aplikace dovoluje uživatelům digitalizovat 
dokumenty přímo v terénu – od účtů za drobné zboží nebo občerstvení, přes 
několikastránkové dokumenty vztahující se k výrobním činnostem, po žádosti 
a reklamace servisních zásahů.

Metadata, jako například datum, částky a popisy, mohou být jednoduše 
doplněna do skenovaných dokumentů nebo obrázků. Vše pak může být 
odesláno do předdefinovaného systému nebo úložiště během několika sekund.

Aplikace je dostupná pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS.

ADMInIsTráTorská  
konZoLE
FlowCap může být jednoduše 
administrován přes přehledný a intuitivní 
webový portál. Administrátor disponuje 
nejen správou licencí a aktivních zařízení, 
ale také správou uživatelů (LDAP nebo 
vlastních implementovaných databází) 
a konfigurací workflow.

Administrátor může také objednávat 
licence a provádět platby přes centrální 
webový portál.

sroZuMITELné užIvATELské 
roZhrAní
Kombinace využití multifunkčních zařízení Konica Minolta 
a FlowCap je nejjednodušší cestou ke konverzi papírových 
dokumentů do Wordu nebo Excelu bez nutnosti použít 
jakékoliv další aplikace nebo zařízení. Papírové dokumenty 
mohou být jednoduše editovány bez nutnosti náročného 
manuálního přepisu.

Díky výkonnému automatizovanému procesu jsou dokumenty 
doručeny do e-mailových schránek nebo datových úložišť 
v průběhu několika sekund.  FlowCap je tak ideálním 
kandidátem pro každodenní využití ve vaší organizaci.

ApLIkACE  
nA Míru
Jste malá firma bez vlastní infrastruktury 
nebo jen nechcete investovat do 
nového serveru? Řešením je FlowCap 
v cloudu. Nebo naopak potřebujete 
z bezpečnostních důvodů mít svá data 
plně pod kontrolou? FlowCap vyhoví 
i požadavkům na čistě lokální instalaci 
i velkého řešení. 

IT ADMInIsTráTořI  
oCEní ZEjMénA
•	 	Přehlednou	a	jednoduchou	centrální	

administrační	konzoli	 
(bez	ohledu	na	rozsah	celého	řešení)

•	 	Nabídku	předpřipravených	konektorů	 
pro	běžné	firemní	aplikace

•	 	LDAP	a AD	podporu

•	 	Podporu	e-mailových	protokolů
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příkLAD 

01
Automatická digitalizace 
dokumentů a jejich ukládání

Digitalizace dokumentů do 
prohledávatelného (sPDF) nebo 
editovatelného formátu (Microsoft 
Office DOC, XLS, PPT) využívá 
jednoduchého workflow pro zasílání 
dokumentů přímo do e-mailu nebo 
nabízí jejich uložení v cloudu.

příkLAD 

02
Digitalizace dokumentů 
jako příprava pro jejich 
další zpracování pomocí 
nezávislých OCR aplikací 
a následné uložení do 
korporátních systémů

Převod fyzických faktur do 
prohledávatelného formátu (sPDF), 
propojení s nezávislým OCR pro 
následnou extrakci dat (dodavatel, 
IČ, částka, apod.) a jejich následné 
uložení do OneDrive nebo do účetních 
systémů.

příkLAD 

03
Odesílání dokumentů 
do předdefinovaného 
firemního úložiště s pomocí 
mobilní aplikace

Komplexní využití pro digitalizaci 
a zpracování dokumentace 
(dokumentů, fotografií atd.) pro 
servisní zásahy nebo vyřizování 
reklamací přímo v terénu pomocí 
mobilního telefonu nebo tabletu.

Dokumenty mohou být opatřeny 
metadaty přímo v aplikaci (například 
identifikační číslo zákazníka, číslo 
servisního zásahu, apod.) a ta jsou 
následně uložena nebo předána ke 
zpracování společně s dokumentem.

vErZE sTAnDArD EnTErprIsE

Účel použití
Středně velké společnosti 
s nebo bez svých vlastních 
serverů

Velké společnosti, banky, 
pojišťovny

Instalace
cloud ano privátní

Lokální ano ano

Mobilní aplikace ano ano

Centrální konzole ano ano

OCR ano ano

Metadata ano ano

Soubory dokumentů ano ano

E-mail ano ano

Konektory

Google Drive/
OneDrive connector

ano ano

Hot Folder ano ano

FTP ano ano

WebDAV ano ano

Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o.  
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