
Acelere a sua distribuição documental
através de uma digitalização
inteligente



 Fácil digitalização e distribuição 
digital “select-and-go”

Interface fácil de utilizar

A flexibilidade de digitalização e 

distribuição está assegurada através 

do Interface Gráfico do Utilizador (GUI) 

ultra simples que incorpora ícones 

interactivos personalizáveis. Os ícones 

são personalizáveis com predefinição 

de formato e informação de destino 

do documento, o que resulta numa 

digitalização “select-and-go” de uma única 

acção. Para além disso, a informação 

variável dos documentos pode ser 

incluída directamente no dispositivo. O 

arquivamento indexado e a localização de 

ficheiros estão igualmente facilitados uma 

vez que a informação sobre os documentos 

pode ser inserida nos documentos 

digitalizados. 

• Interface simples e intuitivo

•    Digitalização precisa e rigorosa directamente para o seu ambiente documental

• Fácil de personalizar e configurar com ferramentas prontas a utilizar

•  Versátil e flexível - O GlobalScan NX adapta-se a todos os ambientes empresariais,

das pequenas empresas às grandes organizações

Melhore o processamento documental com a digitalização do futuro

Aumente a produtividade com a distribuição, partilha e gestão digital dos 

seus documentos. O GlobalScan NX torna a integração de documentos 

em papel no seu fluxo de trabalho digital mais fácil e eficaz do que nunca 

através do “select-and-go” (seleccione e envie).  

Digitalize e integre 

todos os documentos 

comerciais 

essenciais no seu 

fluxo de trabalho

Integração fácil e segura no seu fluxo de trabalho

O GlobalScan NX integra-se perfeitamente na sua plataforma TI e Sistema de 

Gestão Documental (DMS) existentes, reduzindo significativamente o tempo e 

custos de instalação e configuração das TIs. É compatível com as aplicações 

comerciais líderes na indústria e utiliza a nossa inovadora tecnologia “Scan-

to” para optimizar o seu fluxo de trabalho digital. 
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GlobalScan NX - Serverless (Sem Servidor) 

Nos escritórios mais pequenos, o GlobalScan NX - 

Serverless é uma mais-valia para optimizar o fluxo 

de trabalho documental. Os documentos podem ser 

rapidamente digitalizados e distribuídos digitalmente 

para vários destinos, incluindo as suas pastas em rede, 

e-mail e fax.

Opções de servidor

Para organizações com a necessidade de proteger 

documentos confidenciais, o GlobalScan NX 

disponibiliza o Kerberos, a nossa opção em termos de 

segurança avançada. Facultamos igualmente opções 

para Balanceamento da Carga de Trabalho que divide 

os grandes projectos por vários servidores e Failover 

que reencaminha os dados automaticamente para 

um servidor de back-up (segurança) garantindo a 

continuidade da actividade.
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GlobalScan NX – Server (Com Servidor)

Para o processamento de imagem avançado, tal como 

OCR e ExtendedPDF, o GlobalScan NX - Server é a 

escolha ideal. As médias empresas podem beneficiar 

da eficácia de administrar até 32 equipamentos 

multifuncionais com o nosso GlobalScan NX - Business 

Server (servidor empresarial).

Para a as grandes organizações, o nosso GlobalScan NX 

- Enterprise Server excede-se pela positiva, permitindo a 

administração central de até 750 equipamentos.



Rápida configuração “arrastar e largar”

GlobalScan NX - Edição Sem Servidor

Computador para Instalar a Admin Tool

Equipamento principal:             Compatível com PC / AT

CPU:                  Recomendado Pentium 4 1.5GHz ou superior

Memória principal:        1.0GB ou superior

Disco Rígido:         600MB ou mais para programas; 1.0GB ou mais 

para dados

Sistema Operativo:     Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista

   Também é possível instalar a Admin Tool nos 

Sistemas Operativos acima listados com o VMWare 

ESX Server 3.0 instalado.

Servidor Web:                  Servidor Web (Windows 2000 Server / Server 2003) 

incorporado

Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Protocolo de Rede:         TCP / IP

Formatos de ficheiro: Preto e Branco -

   TIFF (MMR, uma página / várias páginas), PDF (uma 

página / várias páginas)

Escala de Cinzentos / Cores -

JPEG, PDF (uma página / várias páginas) 

GlobalScan NX - Edição com Servidor
Computador para Instalar GlobalScan NX Server e Admin Tool

Equipamento principal:             Compatível com PC / AT

CPU:                             Recomendado Pentium 4 2.4GHz ou superior

Memória principal:        1.5GB ou superior

Disco Rígido:         600MB ou mais para programas; 1.0GB ou mais 

para dados

Sistema Operativo:      Microsoft Windows 2000 Server / Server 2003

    Também é possível instalar o GlobalScan NX Server e o Admin

Tool nos Sistemas Operativos acima listados com o VMWare

ESX Server 3.0 instalado.

Servidor Web:                 Servidor Web (Windows 2000 Server / Server 2003)

incorporado

Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Protocolo de Rede:      TCP / IP

Formatos de ficheiro: Preto e Branco -

   TIFF (MMR / MR / MH / Descompactado, uma 

página / várias páginas), TIFF-F (MMR / MR / 

MH, uma página / várias páginas), BMP, PNG, 

GIF, PDF (uma página / várias páginas), PDF de 

Elevada Compactação PDF (uma página / várias 

páginas), DCX (uma página / várias páginas)

 Escala de Cinzentos / Cores -   

   JPEG, BMP, PNG, GIF, PDF (uma página / várias 

páginas), PDF de Elevada Compactação (uma 

página / várias páginas), TIFF (Descompactado, 

uma página / várias páginas)

Autenticação:  Autenticação NT -

Active Directory 

 Windows 2000 Server / Server 2003 

Autenticação LDAP - 

 Active Directory (Windows 2000 Server / 

 Server 2003)

 Novell Directory Service 

 OpenLDAP 2.0 

 Lotus Domino 6.5 / 7.0

Enviar para E-mail: Servidor de correio -

  Microsoft Exchange Server 2003 / 2007

                         Postfix

                         Lotus Domino 6.5 / 7.0

 Servidor LDAP para Livro de Endereços -

   Active Directory (Windows 2000 Server / 

Server 2003)      

Microsoft Exchange Server 2003 / 2007

Lotus Domino 6.5 / 7.0

Novell Directory Service

OpenLDAP 2.0

Enviar para Pasta: Pasta partilhada Windows

                   NetWare 6.x

Enviar para FTP: Servidor FTP

  Microsoft IIS 5.0 / 6.0

Enviar para WebDAV:         Compatível com RFC2518

OpenText LiveLink 9.7

Documentum Content Management System 6.0

Microsoft SharePoint Portal Server 2003 / 2007

IIS 5.0 / 6.0

Exchange Server 2003 / 2007

Idiomas:         Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, 

Neerlandês

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os nomes de empresas, marcas, 

produtos e serviços são marcas 

comerciais dos respectivos proprietários.

Especifi cações, aspecto exterior e gama 

completa de opções apresentadas neste 

catálogo estão sujeitas a alteração sem 

aviso prévio.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.

Todos os direitos reservados. Este 

catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu 

layout não podem ser modifi cados e/ou 

adaptados, copiados em parte ou no seu 

todo e/ou incorporados noutros trabalhos, 

sem a prévia autorização escrita da Ricoh 

Europe PLC.

GLOBALSCAN NX

Administração baseada na Web

Ferramentas de configuração “Drag 

and drop - Arrastar e Largar” facilitam 

o trabalho dos Administradores 

nas acções de personalização do 

Interface Gráfico do Utilizador (GUI) 

sem programação. Estes ícones 

predefinidos podem ser utilizados 

para controlar o modo como os 

documentos são digitalizados e/ou 

distribuídos através do seu fluxo de 

trabalho documental.

Peritos em Consultoria Documental

Assuma o controlo com o GlobalScan 

NX – uma solução que faz parte do 

nosso portfólio de Consultoria de 

Documentos Geridos - facultando-

lhe os meios para tomar decisões 

empresariais ainda mais brilhantes.

*
R

IG
L
O

B
A

L
S

C
A

4
P

O
N

*
  

  
  

  
  

  
  

  
 E

U
R

-O
0
9
0
8
N

-0
0
1
7
0
6

www.ricoh-europe.com


