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  Meer grip op de informatie en content van uw onderneming: 
Snel, met één klik, gezochte content opvragen
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U ziet alle relevante bestanden en data van alle Share Point-
sites, alsook gerelateerde “verborgen” data uit willekeurige 
gegevenssilo's, zoals e-mailbijlagen, gescande bestanden, 
Notes-databases, CRM-records en Cloud-apps – zonder 
dat u zich ooit hoeft af te melden of moet overschakelen 
naar een andere app.

 Even goed beveiligd als voorheen

De zoeksoftware van Konica Minolta laat zich eenvoudig in-
passen in de bestaande beveiligingsstructuur van uw bedrijf. 
Zo kunt u erop vertrouwen dat elke gebruiker alleen toegang 
verkrijgt tot de content waarvoor hij of zij autorisatie heeft. 

 Eenvoudig opschalen wanneer u dat wilt

Mocht u later nog data en informatie willen toevoegen, dan 
kunt u dat op elk willekeurig tijdstip en op eenvoudige wijze 
doen, ongeacht de locatie waar de data zich bevindt.

In dit scenario is de Enterprise Search-software van Konica 
Minolta de ideale oplossing om zonder vertraging relevante 
gegevens en informatie te zoeken. De doorzoekbare index 
met hoge prestaties van de applicatie geeft u en uw team 
direct toegang tot precies datgene wat u zoekt – u typt ge-
woon de trefwoorden in de zoekbalk en u hebt van daaruit 
toegang tot uiteenlopende gegevenssilo's. Het maakt niet uit 
waar de door u gezochte informatie zich bevindt – in e-mail-
bijlagen, in gescande documenten, op SharePoint- sites, op 
het intranet van uw bedrijf of in de applicatiesilo's van meer-
dere afdelingen – met deze kant-en-klare zoektool voor on-
dernemingen kunt u elke willekeurige data zoeken en opvra-
gen, ongeacht het bestandsformaat, uit elke repository.

 Laat gegevens op de huidige locatie staan

Aarzel niet om uw gegevens op de huidige locatie te laten 
staan! Met onze zoeksoftware voor ondernemingen kunt 
u alle gegevens in bestaande gegevenssilo's zoeken en 
indexeren en kunt u in realtime content halen uit alle gege-
vensopslaglocaties van uw bedrijf – ongeacht het formaat, 
de structuur en de locatie van de data of de daarvoor 
gebruikte applicatie.

 Laat de zoekmachine het werk doen 

De zoekmachine van Konica Minolta integreert automatisch 
al uw data in een universele index. Zonder dat daaraan een 
gigantische gegevensmigratie of specifieke integratiepro-
jecten te pas komen. 

 Profiteer van de automatische  
contentconversie

Onze zoeksoftware voor ondernemingen doet meer dan 
alleen maar metadata en bestandsnamen vastleggen. 
Dankzij de technologie voor optische tekenherkenning 
wordt grondig in elk bestand gekeken. Daarbij worden  
tekst en eventuele andere soorten content nauwkeurig 
omgezet. Bovendien wordt alle content geïndexeerd, zodat 
de inhoud van uw documenten toegankelijk wordt voor 
latere zoekacties.

 Profiteer van universele datatoegang

Alle informatie van uw onderneming is automatisch toegan-
kelijk via één gebruikersinterface, zonder dat u in afzonder-
lijke gegevenssilo's hoeft te zoeken. U kunt op eenvoudige 
wijze toegang verkrijgen tot deze gebruikersinterface via  
het intranet van uw bedrijf, met uiteenlopende apparaten. 
Zoekacties starten vanuit SharePoint of vanaf uw desktop. 
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INDEXEER EN BEHEER 
ONDERNEMINGSINFORMATIE 
Omdat de stroom aan informatie en data waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd, nog nooit zo groot is 
geweest, hebben kenniswerkers steeds meer moeite om snel de vereiste informatie te vinden. En doordat zoekacties 
naar specifieke documenten al gauw tijdrovend, arbeidsintensief en kostbaar zijn, hebben deze uiteindelijk negatieve 
gevolgen voor het concurrentievermogen van uw bedrijf.

 Uw voordelen in een oogopslag

– Eén toegangspunt  
U hoeft zich maar eenmaal aan te melden, waarna 
u met de door u gekozen trefwoorden gelijktijdig kunt 
zoeken in tientallen verschillende datarepository's. 
Snel en met één klik toegang verkrijgen tot originele 
brondocumenten en deze openen zonder dat u de 
bestandsnaam weet en zonder dat u zich hoeft aan  
te melden bij de doelapplicatie. 

– Volledige zichtbaarheid  
Met de krachtige OCR-technologie kunt u grondig in 
elk bestand zoeken, zodat u pre cies die content vindt 
die u zoekt. 

– Past zich aan aan uw werkwijze  
U hoeft geen nieuwe methoden te gebruiken voor  
opslaan en tagging; Bestanden en gegevens blijven  
gewoon op hun plek; De oplossing zoekt en indexeert 
data, ongeacht de locatie waar deze zich bevinden.

– Externe opslaglocaties voor bestanden kunnen 
eenvoudig worden toegevoegd 

– U hoeft geen content te migreren  
De zoeksoftware voor ondernemingen van  
Konica Minolta indexeert alles op de eigen locatie.

– Veilige toegang alleen tot geautoriseerde  
documenten  
Eenvoudig in te passen in de bestaande  
beveiligingsstructuur van uw bedrijf.


