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Informationer er virksomhedens livsnerve – rygraden i effektiv 
beslutningstagning. Det er derfor frustrerende, når medarbejderne 
gennemsnitligt bruger mere end fire timer om ugen på at lede efter 
informationer*. Therefore™ kommer hurtigt en sådan ineffektivitet til livs med et 
let implementerbart system til lagring og indlæsning, der giver alle øjeblikkelig 
adgang til alle informationer, de har brug for, på en effektiv, økonomisk og 
sikker måde.

*AIIM Europe 2009
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Øjeblikkelig adgang til 
centrale informationer  
maksimerer 
effektiviteten

Nem arkivering med Therefore™

Kort sagt bruger du Therefore™ til at oprette et 
elektronisk arkivskab til alle virksomhedens 
informationer. Du kan bruge det til at 
indsamle, organisere og få adgang til 
bestemt indhold, bestemte billeder, 
dokumenter, rapporter og andre af 
virksomhedens vigtige informationer. Det er 
let at lokalisere informationer, der er gemt i 
systemet, via et overordnet interface – eller 
endda via nettet. Det betyder, at 
medarbejderne skal have et minimum af 
uddannelse, hvilket resulterer i en langt 
mere effektiv arbejdsgang.

Alle typer informationer kan  
arkiveres elektronisk

Nu til dags kommer informationer i mange 
formater og fra mange forskellige kilder. 
Med Therefore™ er det ikke et problem. 
Papirdokumenter, elektroniske filer, 
stregkoder og e-mails – det hele 
administreres uden besvær med Therefore™. 

Med Therefore™ Anywhere kan brugere søge 
i, redigere og få vist dokumenter, selvom de 
ikke har forbindelse til en Therefore™-server. 
Når serverforbindelsen etableres igen, 
synkroniseres alle ændringer. Denne 
funktion giver medarbejdere mulighed for at 
få adgang til og redigere dokumenter, også 
når de ikke er på kontoret.

Therefore™ giver 
brugerdefineret adgang 
til og arkivering af alle 
dokumentformater.

Therefore™
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Med Therefore™ kan du indsamle, organisere 
og få adgang til bestemt indhold, bestemte 
billeder, dokumenter, rapporter og andre af 
virksomhedens vigtige informationer.

Ekstra sikkerhed og fleksibilitet

Med Therefore™ kan du let og  
præcist øge sikkerheden ved at definere 
tilladelser for den enkelte bruger. 
Administratorer kan konfigurere 
virksomhedens politikker centralt og se, 
hvilke brugere der har haft adgang til et 
bestemt dokument, og omvendt kan de 
også tjekke, hvilke dokumenter en bestemt 
bruger har haft adgang til. Endelig tildeles 
samtlige dokumenter automatisk en digital 
signatur.

Overholdelse af lovgivningen

Din virksomhed får hjælp til at  
overholde dagens lovmæssige krav til 
dokumenthåndtering via funktionen til 
datalagringspolitik. Med denne funktion kan 
du slette dokumenter eller fjerne gamle 
versioner automatisk efter et angivet 
tidsrum.

Velegnet til din virksomhed

Lige fra simple enkeltbrugersystemer til 
installationer på koncernniveau er Therefore™ 
en fuldkommen skalerbar løsning. 
Hovedkontoret kan køre Therefore™ centralt 

som host for systemer på flere lokalkontorer. 
Brugere og inputenheder som scannere og 
multifunktionelle printere kan tilføjes 
løbende, efterhånden som din virksomhed 
udvikles.



 Nu er det blevet nemt 
for alle at få det, de har  
brug for

Dine medarbejdere behøver ikke på forhånd at have erfaring med 
dokumenthåndtering for at revolutionere den måde, informationer 
håndteres og deles på i virksomheden. Indsamling, lagring, 
indlæsning og behandling af informationer sker helt intuitivt, så 
enhver bruger, som kan arbejde med en pc, lærer hurtigt at bruge 
den langt mere effektive arbejdsgang.

Søg, sortér og gruppér

Brugere kan søge efter informationer lige så 
nemt, som de finder informationer på nettet. 
Ud over at returnere gode søgeresultater kan 
fuldtekstsøgningen trække tekst ud af 
billedfiler. Søgeresultaterne præsenteres 
som populære internetsøgninger, hvilket gør 
systemet mere intuitivt. 

Med Therefore™ Navigator kan du forfine dine 
søgninger i real-time og lade flere 
søgeresultater stå åbne. Søgningerne kan 
også gemmes som globale eller lokale 
skabeloner, der kan skræddersys efter dine 
specifikke behov.

Understøttelse af  
tekstgenkendelse (OCR)

Den markedsførende OCR-motor i Therefore™ 
gør det muligt at gemme indsamlede 
dokumenter enten som en søgbar PDF-  
eller PDF/A-fil. Det er hurtigt og nemt at 
udføre tekstsøgninger.

Gennemse, send, redigér og print

Therefore™ Viewer viser dokumenter i 
Therefore™-systemet, så de kan redigeres, 
fordeles eller printes. Det indbyggede 
program, der er tilknyttet et dokument, kan 
også indlæses, så der opnås fuld adgang til 
programmets medfølgende funktionalitet og 
redigeringsegenskab.

Scan, indeksér og arkivér

Dokumenter scannes hurtigt ind med  
en Canon multifunktionel printer eller 
scanner, og med Therefore™ Capture Client, 
der har funktioner til stregkoder og 
tekstgenkendelse (OCR), sparer du tid med 
den automatiske indeksering. 
Billedoptimeringen giver desuden forbedret 
kvalitet i scannede filer.

Therefore™ revolutionerer  
den måde, informationer 
håndteres og deles på i din 
virksomhed.
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Understøttelse af mobile enheder

Therefore™ Web Access understøtter 
mindre displays på mobile enheder som  
f.eks. iPad® og understøttede smartphones. 
Brugere kan få vist dokumenter og deltage  
i workflowprocesser, uanset hvor de 
befinder sig, så længe de har 
internetadgang.

Therefore™ Online

Organisationer, der er på udkig efter en 
alternativ investering i stedet for en ny 
it-infrastruktur, vil finde cloud computing 
interessant. Ved at bruge cloud computing 
får du administrationsfri, vedligeholdelsesfri 
service og stor fleksibilitet, så antallet af 
brugerlicenser og dokumentlagring hurtigt 
kan øges, når der opstår behov for det.

Therefore™ Online egner sig bedst til små og 
mellemstore organisationer. Du får 
nogenlunde samme funktioner som i den 
traditionelle version, men i stedet for 
installation på netværket installeres det på et 
meget sikkert hostcenter. Lave 
startomkostninger og månedlige afdrag gør 
det økonomisk overkommeligt, også for 
virksomheder med et stramt budget. 
Therefore™ Online er også nemt at integrere i 
dit nuværende workflow og din eksisterende 
imageRUNNER ADVANCE-flåde.

Therefore™ Online-teknologi leveres med 
funktionalitet til indsamling, indeksering, 
søgning og lagring. Brugere kan få adgang 
til dokumenterne når som helst og hvor som 
helst via en internetforbindelse.

Du skal blot logge på din konto for at få 
adgang til Therefore™ Online-tjenesten og 
udføre dine opgaver, som du plejer.
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 Forbedret effektivitet 
med Therefore™ Workflow
Med denne effektive funktion kan du oprette flere workflows, der kan 
forvandle informationsflowet i din virksomhed*. Skabelonerne kan redigeres, 
så du får mulighed for at visualisere processer. Træk og slip-funktionalitet gør 
det nemt at omdanne de papirbaserede workflows til strømlinede digitale 
udgaver. Eftersom opgaver kan beskrives ud fra dage, timer eller minutter, er 
det let at se, hvem der er i gang med hvad, og hvornår det sker. Dermed kan 
ineffektive processer hurtigt elimineres.

Integrationen med arbejdsgange 
betyder hurtige resultater

Therefore™ forbedrer markant den måde, du 
anvender informationer på. Men endnu 
vigtigere er det, at systemet kan tilpasses 
aktuelle arbejdsgange. Systemets kerne er 
den kraftige Therefore™ Solution Designer, 
der giver dig fleksibilitet til at definere 
workflowprocesser og lagringspolitikker, 
administrere indstillinger og importere nye 
licenser. På denne måde får du fuld kontrol, 
så du kan opnå et hurtigere 
investeringsafkast.

Nem integration med  
Microsoft® SharePoint® 2010

SharePoint-kunder kan drage fordel af den 
ubesværede integration med Therefore™ 
gennem en forbedring af indsamling og 
administration af vigtige papirbaserede 
informationer. Therefore™ ligger under 
SharePoint, hvor det formaliserer 
indeksering og lagring af dokumenter. Det 
giver også en mindre SharePoint-database, 
så programmet kører med fuld hastighed, 
uanset hvor store datamængderne er.

Desktopintegration med  
Windows®-programmer

Therefore™ integreres med Microsoft® 
Office-programmer, herunder PowerPoint®, 
Word og Excel®. Systemet gemmer 
dokumenterne og de tilknyttede 
indekseringsdata vha. standardmenuer.  
På den måde er der fuld kontrol over 
revideringer og en komplet audithistorik. 

* Flere workflow medfølger gratis som en del af Therefore™ Business Edition.

HR

Økonomi

Juridisk

Logistik

IT

Eftersom Therefore™ kan 
integreres i dine eksisterende 
workflows, er det nemt at opnå 
”hurtige gevinster” i mange af 
virksomhedens afdelinger, f.
eks.:
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Certificeret integration med SAP

Therefore™ kan integreres direkte i dit 
eksisterende SAP NetWeaver®-system. Det 
fungerer som et centralt opbevaringssted for 
virksomhedens vigtige informationer, så det 
bliver enklere at dele og agere ud fra dem.

Lagring af e-mail

Rent lovgivningsmæssigt bliver det stadigt 
vigtigere at registrere virksomhedens brug af 
e-mails. Therefore™ integreres enkelt med 
Microsoft® Outlook®, Microsoft® Exchange 
Server og IBM® Lotus Notes®, så det bliver  
let og sikkert at gemme e-mails og 
vedhæftede filer.

Integration med eCopy® ShareScan® 
og eCopy® PDF Pro Office

For at udvide din kapacitet i forbindelse med 
informationsstyring sætter integration med 
eCopy® ShareScan® brugerne i stand til at 
scanne, indeksere og gemme dokumenter 
fra Canon MFP-enheder direkte i Therefore™. 
Og Therefore™ integreres også automatisk 
med eCopy PDF Pro Office, så du kan 
redigere PDF’er, før du gemmer dem direkte 
i Therefore™ igen.

Therefore™ integreres  
enkelt med alle Microsoft®  
Office-programmer

Therefore™ Server

Backup

Arbejdsstation

Dokument-
scanner

Adgang til 
webbrowser 

Multifunktionel
enhed

ERP-
programmer

Filer

COLD/ERM
Mainframe  
Output

Therefore™ Universal Connector

Kunderne kan nu integrere Therefore™ med 
andre tredjeparts Windows®-programmer, 
uden at kodning er nødvendigt. Det er 
muligt at konfigurere profiler for dialoger i 
andre programmer og tilknytte genvejstaster 
og bruge dem til den valgte handling.

Denne konnektor kan konfigureres på 
minutter og kan bruges med mange 
Windows®-baserede programmer via 
genvejstaster. Den fås i Business Edition og 
Workgroup Edition og giver brugerne mange 
fordele:

Find dokumenter, der er gemt i Therefore™,  
mens du arbejder i et tredjeparts program.

Scan eller gem et dokument i Therefore™,  
og giv det tags med informationer fra 
tredjeparts programmet.

Spar tid, fordi det ikke er nødvendigt at  
skifte mellem programmer for at finde 
informationer.

Opnå forbedret præcision og kundeservice 
ved at udfylde felter automatisk og reducere 
manuel indtastning. 
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Specifikationer Therefore™

1  Microsoft® SQL Server® Express understøttes også, men er underlagt begrænsninger. Kontakt Microsoft for at få flere oplysninger.
2 IBM® DB2® Express-C understøttes også, men kun for Business Edition.
3 Med klient installeret lokalt.
 
Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle virksomheds- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker  
tilhørende deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Personal Edition Workgroup Edition Business Edition Therefore™ Online
En bruger 5-50 brugere 2 til ubegrænset antal brugere 10 til ubegrænset antal brugere

Server 
Windows Server® 2003/2008/2008 R2, (32/64-bit) • • Infrastruktur leveres

Flere servere med forskellige placeringer tilbehør som del af servicen

Klient 
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, (32/64-bit) • • • • 3

Understøttelse af flere sprog • • • • 3

Brugerflader (Navigator, Viewer og Capture Client) • • • • 3

Webadgang
Internet Explorer® 7.0 og nyere • • •
Google™ Chrome 6.0 og nyere • • •
Mozilla® Firefox® 3.5 og nyere  • • •

Opera 9.6 og nyere, Safari 4.0 og nyere  • • •
Integreret workflow

Therefore™-dokumentworkflow • • 3

GUI-workflowdesigner med træk og slip • • 3

Sikkerhed og tilladelser
LDAP/SAMBA-understøttelse • •

Signerede PDF’er • tilbehør tilbehør
Windows®-integreret sikkerhed • •

Therefore™-brugeradministration • • •
Dokumentfunktioner

Offline adgang til dokumenter tilbehør tilbehør
Åbent filformat • • • •

Viewer til indhold i flere formater • • • •
Kommentarer (TIFF-dokumenter) • • • • 3

Versionskontrol (inkl. kommentarer) • • • •
Digitale signaturer • • • •

Dokumentadministration
Livscyklusstyring for informationer • • •

Auditspor • • •
Scanningsformater

Enkelt/flersidet TIFF, PDF, søgbar PDF og PDF/A • • • •
Elektroniske formater
Alle dokumentformater • • • •

Understøttelse af databaser (minimum understøttet version)
Microsoft® SQL Server® 2005 (32/64-bit)1 • • • Infrastruktur leveres

ORACLE® 9i (32-bit), 10.2(64-bit) • som del af servicen
IBM® DB2® 9 (32-bit), 9.5 (64-bit)2 •

Understøttelse af lagring
DAS, NAS, SAN og lokal RAID • • Infrastruktur leveres

NetApp® • • som del af servicen

Integreret scanning
Therefore™ Capture Client (stregkode/OCR) • • tilbehør tilbehør3

Yderligere capture-integration
Kofax® Capture® tilbehør tilbehør

Kofax® Adrenaline®-understøttelse i Capture Client • • •
Therefore™ MFP-program tilbehør tilbehør tilbehør tilbehør

eCopy™ ShareScan® tilbehør tilbehør tilbehør
eCopy® PDF Pro Office • • • • 3

Batchindføring af dokumenter (Document Loader) • • •
Spoolfile Parsing (COLD)

ASCII-tekst, almindelig tekst, XML og PDF tilbehør

E-mail-arkivering
Microsoft® Outlook® • • • •

Microsoft® Exchange Server tilbehør
IBM® Lotus Notes® tilbehør

Yderligere integration med tredjeparter
Therefore™ Universal Connector • •

Microsoft® Office • • • • 3

Windows® Explorer • • • • 3

Microsoft® Dynamics® NAV tilbehør
Microsoft® SharePoint® Server 2010 tilbehør

SAP NetWeaver® tilbehør

Plug-ins fra tredjeparts leverandører
Objectif Lune® PlanetPress®, tilbehør tilbehør tilbehør tilbehør

IRIS CapturePro, IRISXtract, IRISPowerscan™ tilbehør tilbehør tilbehør tilbehør

Brugertilpasset integration 
Therefore™ API tilbehør tilbehør tilbehør tilbehør
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