BarCode
Utility
Soluções Avançadas Brother

Solução para gestão de documentos digitalizados através de código de barras
A solução avançada Barcode Utility (BCU) permite automatizar a captura e transformação de documentos
digitalizados com equipamentos Brother. Utiliza a informação incluída nos códigos de barras para realizar três
funções avançadas:
· Automatizar a separação (digitalização por lotes);
· Atribuir a cada ficheiro um nome identificativo único;
· Enviar para a pasta escolhida para organização e consultas futuras.

O BCU permite automatizar a criação e manutenção da sua base de documentos
Gere o fluxo de digitalização dos documentos permitindo:
separar, renomear, ordenar e enviar os documentos para a
localização predeterminada de forma automática.
Baseada na leitura dos formatos mais comuns de códigos de
barras 1D e 2D, incluindo QR codes.

Para mais informação consulte o guia de utilizador.

Código de barras 1D: CODE39 /
CODE3of9, ITF / ITF-14, CODABAR /
Code2of7 / NW-7, CODE93, CODE128,
GS1-128 / UCC128 / EAN128, UPC-A,
UPC-E, JAN-8 / EAN-8, JAN-13 / EAN-13
Código de barras 2D: QR, Datamatrix /
GS1 Datamatrix, PDF417

Barcode Utility
(BCU)

Digitaliza, organiza e arquiva os seus documentos facilmente


Poupa tempo

Automatiza a gestão dos ficheiros
digitalizados com base na
digitalização de documentos com
código de barras. Ao colocar
vários documentos no ADF,
o Barcode Utility separa-os e
renomeia-os, baseando-se na
extração da informação incluída
no código de barras. No fim, o
documento é enviado para a sua
localização preestabelecida.



Maior segurança

Redução de erros

Digitalizar documentos num
ambiente partilhado e geri-los
de forma manual pode provocar
a perda de documentos
importantes.

Guardar dados de forma manual
pode levar a erros, que pode
impossibilitar a recuperação
de documentos nomeados e
armazenados incorretamente.

A solução BCU da Brother
proporciona um claro marco na
automatização que simplifica a
gestão do fluxo de trabalho dos
documentos. Permite a atribuição
de tarefas de digitalização a
recursos não especializados.

Através da automatização integral
do processo, o renomeamento
e encaminhamento de cada
documento será feito com a
máxima consistência, permitindo
a localização dos ficheiros de
forma fácil e rápida.

Os equipamentos Brother compatíveis com BCU (Barcode Utility) oferecem uma solução
completa para necessidades de digitalização e fluxos de trabalho de documentos.

Disponível para ativação sob licença nos seguintes equipamentos Brother:
BarCode Utility

Scanners
Departamentais: ADS2400N, ADS2800W, ADS3000N, ADS3600W
Equipamentos multifunções
Laser mono: DCPL5500DN, MFCL5700DN, MFCL5750DW, DCPL6600DW, MFCL6800DW, MFCL6900DW
Laser cores: DCPL8410CDW, MFCL8690CDW, MFCL8900CDW, MFCL9570CDW
Tinta profissional: MFCJ5945DW, MFCJ6945DW
Mais informação em:
https://www.brother.pt/solucoes-empresariais/solucoes-avancadas
Os manuais de configuração estão disponíveis em https://support.brother.com, na opção de transferências de cada modelo compatível com a solução.

