
Virksomheden er digital, men posten kommer stadig i papirform. 

Virksomheder bliver i stadig større omfang digitale, men modtager 
fortsat store mængder post i papirform. InfoCD leverer systemet, der 
sikrer, at alle dokumenter er digitale, og virksomheden kan opnå store 
fordele med øget effektivitet og maksimal videndeling.

InfoScan er InfoCD’s system til scanning, registrering og håndtering af 
papirpost udefra. 

Dokumenter bliver tilgængelige for alle medarbejdere og nemme at 
finde. Dokumenterne kan både printes, sendes med e-mail og faxes.

Med InfoScan elimineres de store bunker af post på skrivebordet, 
dokumenter forsvinder ikke og arbejdsgange effektiviseres markant 
med øget videndeling og begrænsning af spildtid brugt på søgning. 
Tid og ressourcer, der i stedet kan fokuseres på virksomhedens 
kerneforretning.

InfoScan fungerer med alle scannere og databaser og kan sættes op til 
læsning af stregkoder for endnu mere effektiv arkivering.

InfoCD leverer individuelle løsninger og sørger for, at virksomheden får 
netop den opsætning, der passer til jeres ønsker og behov. Det er det, vi 
kalder WYNIWYG: What You Need Is What You Get!

For yderligere information om de muligheder og fordele InfoScan kan 
give jeres virksomhed, kontakt InfoCD A/S på 44 47 14 60

 

 

Fordele

• Fuld digitalisering 

• Nem arkivering 

• Optimal videndeling 

• Effektive arbejdsgange 

• Understøtter alle scannere, databaser 
og netværk 

• Fuld skalérbarhed 

• Fleksibel med mange 
opsætningsmuligheder 

• Mulighed for læsning af stregkode 

Om InfoCD A/S

InfoCD leverer løsninger baseret på 
standardsystemer med kundetilretninger. 
Dette setup giver vores kunder innovative 
og fremtidssikre softwareløsninger, der er 
økonomisk fordelagtige.

InfoCDs løsninger giver vores kunder 
større effektivitet, fleksibilitet og bedre 
udnyttelse af ressourcer i et digitalt 
workflow. Løsninger der sikrer, at vores 
kunders forretningsgange kan blive 
optimerede og fungere 100 % digitalt og 
smidigt.

Vi kalder det WYNIWYG:  
What You Need Is What You Get!
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Klaus Nissen, IT-Manager, Berendsen Textil Service A/S

Vores oplevelse var, at alt var muligt.

Vores virksomhed er fordelt på mere end 20 afdelinger rundt om i 
landet, og derfor var det kritisk for os at have et digitalt arkiv til både 
ind- og udgående faktura og kontrakter på vores 30.000 kunder, som 
alle kunne få adgang til. Vi havde tidligere haft et mainfraim-arkiv, men 
efter vi fik InfoCDs løsning, er alt samlet på database, altså vores egen 
Intel-platform. Det har givet markante besparelser, og løsningen tjente 
sig selv hjem på fire måneder.

Løsningen er hurtig, enkel og InfoCD har hele vejen igennem sørget for, 
at vi fik de tilpasninger, der skulle til for at tilgodese vores specifikke 
behov.

Peter Knudsen, IT-Projektkoordinator, Slagelse Kommune

Vi skulle bruge et indscanningssystem til vores esdh-system, og InfoScan 
var langt den smidigste og mest fleksible løsning. Vi behøvede ikke at 
installere specielt software på alle de forskellige scannere og arbejds-
stationer, og hele systemet var faktisk oppe og klar til at køre på blot én 
dag.

Samtidig var den pris, vi fik fra InfoCD, også den mest 
konkurrencedygtige.

Alt i alt fik vi en løsning, der både er bedst på pris, fleksibilitet og bruger-
venlighed. Vi er meget tilfredse.

Hanne Milwertz, IT-Konsulent, Gribskov Kommune

Vi fik InfoScan i forbindelsen med indførslen af esdh i hele kommunen. Vi 
havde forhørt os på markedet, og InfoCD havde de bedste referencer. I 
dag håndterer løsningen al scanning, og det fungerer perfekt.

Både i forbindelse med tilpasning, implementering og videre samarbejde 
har dialogen med InfoCD været rigtig god, og vi har fået den løsning, der 
bedst løfter de opgaver vi har.
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• SKAT 
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Sagt om InfoScan


