
HP DSS 4.0 integreert – samen met HP MFP’s en Digital Senders –
papieren documenten snel en veilig in de bestaande elektronische
processen, verbetert de efficiency en verlaagt de kosten.

HP Digital Sending software 4.0

Ontworpen voor middelgrote en grote organisaties met een papier-intensieve werkstroom die een gedecentraliseerde methode
zoeken om monochrome en kleurendocumenten om te zetten in gemakkelijk doorzoekbare, deelbare en archiveerbare
digitale bestanden.

Informatie op papier digitaliseren en verzenden om het delen te vergemakkelijken

• Kosten en ruimte voor opslag en archivering van informatie besparen door elektronische verwerking van papieren documenten.
• Lagere kosten voor fysieke distributie van informatie – besparen op post en koerier.
• Hogere efficiency voor de gehele organisatie – gedigitaliseerde informatie wordt sneller verwerkt en is gemakkelijker

toegankelijk in digitale archieven.
• Readiris tekstherkenningssoftware zet documenten om naar doorzoekbare tekstbestanden, bijvoorbeeld in PDF-, XML-,

RTF-, HTML- en TXT-formaat.

Software-ontwerp waarborgt gemakkelijke bediening en geavanceerde beheermogelijkheden

• Gebruiksvriendelijk – tiptoetspaneel kan worden geconfigureerd met aanwijzingen voor de gebruikers, zodat
documenten altijd goed worden geïndexeerd en naar de juiste bestemming worden gezonden.

• Automatische, voorgedefinieerde verwerkings- en routinginstructies.
• Documenten traceren voor intelligente probleemoplossing; LOG-bestand met voorvalrecords.
• Door gebruiker of systeem gegenereerde fouten via e-mail ontvangen.
• Configuratieprogramma om HP DSS 4.0 te beheren op verschillende MFP’s en stand-alone digital senders.

Naadloos en veilig te integreren in de bestaande IT-infrastructuur

• Software maakt gebruik van de bestaande IT-infrastructuur – netwerkverificatie, e-mailadressen en faxservices – en biedt
daardoor een snel rendement op de investering.

• Software werkt met bedrijfsadresboeken, zoals distributielijsten voor automatische aanvulling van e-mailadressen.
• Gebruikersidentiteit wordt geverifieerd met bestaande LDAP of NTLM, Novell™ of Kerberos netwerkbeveiliging.
• Extra beveiligingsfuncties omvatten: veilige verzending, gecontroleerde routing en de mogelijkheid om de vaste schijf

te wissen na verzending.



Technische specificaties
DSS 4.0 functies Zenden naar netwerkmap, zenden naar ftp, zenden naar printer, metagegevens maken/verzenden, toetsen instellen voor mappen

of werkstromen, elementaire tekstherkenning (ISIS); Windows® NT, Kerberos, LDAP en Novell™ verificatie; LAN-fax, Internet-fax,
Windows 2000/XP Fax 

Ondersteunde LAN-fax/ Any Way, AccPac, Biscom, Captaris, Castelle, Cycos-mrs, Esker, FAXSys, Intercope, Fenestrae, GFI, Gold Fax, Imecom, Interstar,
Internet-fax-providers Omtool, RedRock, RTEFax, Tobit, Topcall, Zetafax, NET SatisFAXtion
Metagegevens Ondersteunde tekstindexbestanden: XML en .HPS

Aantal indextags: Max. 20 (bestandsnaam kan worden geselecteerd op bedieningspaneel)
Adresboektypen Exchange Global Address Book, LDAP v3, openbare adresboeken, persoonlijke adresboeken, ondersteuning voor distributielijst
Persoonlijke distributielijsten per gebruiker 100
Digital sending formaten PDF, TIFF, JPEG, MTIF (extra formaten bij gebruik van OCR: doorzoekbaar .PDF, .RTF, .TXT, .HTML, .XML)
Beeldcompressie JPEG
Netwerkbesturingssystemen OS-vereisten server: Windows® 2000 Professional (Server of Advanced) of Windows XP Professional; Windows 2003 Standard

Server of Enterprise Server1; Pentium® III computer of hoger, 256 Mb RAM (512 Mb als OCR wordt gebruikt); 200 Mb vrije
schijfruimte; cd-rom drive; Fast Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T of 10Base2 (BNC) Vereisten voor Novell™ ondersteuning:
Novell NetWare versie 3.12, 3.2, 4.11, 4.2 of 5 op de Novell NetWare server, Novell NetWare Client versie 4.6 (of hoger)
geïnstalleerd op de Windows pc waarop de HP DSS 4.0 software staat 

Ondersteuning voor oudere modellen HP DSS 4.0 ondersteunt de volgende eerdere MFP modellen: HP LaserJet 4100mfp serie, HP LaserJet 9000mfp serie. De volgende
functies van DSS 4.0 zijn niet backwards compatibel: map, werkstroom, secundaire e-mail

Type licentie Licenties verkrijgbaar voor 1 apparaat, 5, 10, 50 of 250 apparaten
Service en support Onbeperkte telefonische support voor standaard setup, installatie en probleemoplossing in Noord-Amerika, Europa en Azië Pacific,

op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
1 Windows® Clustering services worden ondersteund.

Bestelinformatie
T1936AA HP Digital Sending

software 4.0 cd, support
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Optie UA0 – 1 apparaatlicentie
Optie 0AD – 5 apparaatlicenties

Optie 0A9 – 10 apparaatlicenties
Optie 0AA – 50 apparaatlicenties

Optie UD6 – 250 apparaatlicenties

Neem voor nadere informatie contact op
met Hewlett-Packard

Nederland:
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Tel.: (030) 222 2000

Belgisch hoofdkantoor:
Hewlett-Packard Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Luchtschipstraat 1
1140 Brussel
België
Tel.: 078 15 20 30 

Voor verdere inlichtingen, gelieve
het Customer Information Center 
078 15 20 30 
of een erkende HP verdeler te contacteren,
of consulteer op Internet: www.hp.be

http://www.hp.com,    http://www.hp.nl    http://www.hp.com/go/digitalsending
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