
Therefore™
Mensen. Processen. Informatie



Door het huidige hoge tempo in het 
bedrijfsleven is een efficiënt beheer 
van zowel informatie als documenten 
essentieel. U kunt een voorsprong op de 
concurrentie realiseren wanneer u 
direct toegang heeft tot gegevens die u 
kunt opslaan, analyseren en raadplegen. 
Tegelijkertijd is het noodzakelijk om 
uzelf te beschermen tegen elke vorm 
van aansprakelijkheid als gevolg van 
gegevensverlies. Vergroot het 
vertrouwen van uw medewerkers en 
klanten met extra efficiëntie en 
slagvaardigheid door processen te 
stroomlijnen door de inzet van een 
adequaat informatiebeheersysteem.

Met Therefore™ 
kunt u processen 
stroomlijnen

Therefore™ is een hoogwaardig informatiebeheersysteem 
voor organisaties die hun documentstrategie willen borgen. 
ThereforeTM is geschikt voor elk type informatie. Papieren 
en elektronische documenten, zoals e-mails, CAD-
bestanden, spool-bestanden, foto’s en zelfs videobeelden 
zijn op een beveiligde, gebruiksvriendelijke manier op te 
slaan, te delen en te verwerken. Met bestaande 
connectoren of de hoogwaardige SDK is Therefore™ 
eenvoudig te integreren in uw huidige IT-omgeving. 

Zowel eindgebruikers als beheerders zullen de intuïtieve 
gebruikersinterface, elektronische handtekeningen, 
eenvoudige integratie en krachtige zoekmachine 
waarderen.

Therefore™ stelt u in staat om alle documenten en andere 
bedrijfskritische informatie te registreren, te organiseren 
en toegankelijk te maken. Therefore™ biedt tevens 
analysetools om uw bedrijfsprocessen nog beter aan te 
sturen.

• Snel informatie vinden
• Alle lopende processen en openstaande taken
 bekijken 
• De kantooromgeving papiervrij maken 
• Rapporten samenstellen over de belangrijkste 
 bedrijfsprocessen 
• Geautomatiseerd versiebeheer gebruiken om  
 wijzigingen bij te houden 
• De mobiliteit vergroten
• De informatiebeveiliging verhogen
• Naadloos verbinding maken met het ERP/CRM- 
 systeem
• E-mails automatisch opslaan en indexeren



Eenvoudiger informatie vinden

Therefore™ stelt u in staat binnen enkele 
seconden de juiste informatie te vinden, 
ongeacht om welk type gegevens het gaat.
U vindt alle informatie – ook in video’s – met 
behulp van sleutelwoorden of tekstgedeeltes.
Foto’s of afbeeldingen worden doorzoekbaar 
gemaakt zodat relevante informatie binnen 
enkele seconden beschikbaar is.

Importeren van uw documenten

Of uw informatie nu elektronisch of fysiek 
aanwezig is, met Therefore™ beheert u alle 
informatie - voorzien van de juiste indexering - 
in één systeem waardoor u elk document snel 
kunt terugvinden.

Met de Capture Client worden papieren 
documenten, waaronder facturen en rapporten, 
geïmporteerd en geïndexeerd. De Capture Client 
ondersteunt onder andere barcodeherkenning en 
OCR om archiveringstaken te automatiseren. 
Op basis van een integratie met intelligente 
scanoplossingen – zoals Kofax en IRIS – zijn 
scantaken verder te automatiseren.

Elektronische documenten zijn automatisch te 
importeren en de daarin aanwezige informatie 
is beschikbaar voor een efficiënte verwerking. 
Eenmaal in het systeem geïmporteerd, kunt u 
documenten integreren binnen de workflows en/
of dossiers in Therefore™ en vallen ze onder het 
beleid voor het beveiligd bewaren en verwijderen 
van informatie.

Therefore™ en productiviteit

Wij streven ernaar dat werken met Therefore™ 
volledig intuïtief verloopt. Dat is de reden 
waarom het zo gemakkelijk is om documenten te 
sorteren, notities toe te voegen en documenten 
te voorzien van opmerkingen, handtekeningen 
en stempels. Alles rechtstreeks via de 
Therefore™-interface. Ontvang een bericht 
wanneer nieuwe documenten zijn toegevoegd, 
wanneer wijzigingen zijn aangebracht en 
herinneringen nodig zijn als taken te laat 
gereed zijn of medewerkers hun taak niet of te 
laat uitvoeren. Therefore™ kan tevens 
documenten samenstellen op basis van 
gearchiveerde informatie en deze documenten 
als e-mailberichten verzenden naar mensen op 
uw lijsten met contactpersonen. Om de 
communicatie verder te verbeteren, kunnen hun 
antwoorden automatisch in Therefore™ worden 
opgeslagen.



Beveiligd opslaan met automatisch bewaren en 
back-up van e-mails 

Therefore™ biedt talrijke oplossingen voor het 
archiveren van e-mails. Therefore™ kan e-mails 
importeren en opslaan vanuit Microsoft® Outlook, 
Exchange en IBM Lotus Notes, naar keuze automatisch 
of door de gebruiker. E-mails zijn te organiseren in 
combinatie met andere, gerelateerde documenten. 
Wanneer Microsoft® Outlook wordt gebruikt, kan 
Therefore™ automatisch de naam van de afzender, 
de ontvanger, de datum, het onderwerp en andere 
informatie detecteren en deze gegevens gebruiken om 
het e-mailbericht vervolgens automatisch te indexeren 
en te bewaren.  

Met Therefore™ is de 
beveiliging van uw 
informatie gegarandeerd

Elektronische handtekening

Documenten worden in Therefore™ in 
hun oorspronkelijke bestandsformaat 
opgeslagen en bij ontvangst auto-
matisch door Therefore™ gesigneerd. 
Deze (digitale) handtekening bevat 
informatie over het document en de 
inhoud ervan en draagt bij aan het 
waarborgen van de authenticiteit van 
het bestand. Het is daarnaast mo-
gelijk een persoonlijke elektronische 
handtekening toe te voegen wanneer 
documenten worden geëxporteerd en 
om pdf-bestanden te voorzien van een 
elektronische handtekening. 

Toegangsmachtiging en  
beveiliging

Therefore™ stelt u in staat gebruikers 
te importeren uit Active Directory of 
LDAP en op basis van groepen, index-
gegevens of zelfs op documentniveau 
toegangsmachtigingen toe te kennen.

Wettelijke naleving

Therefore™ zorgt voor een beveiligde 
opslag van documenten en maakt ze 
gereed voor vernietiging wanneer de 
wettelijk verplichte bewaarperiode is 
verstreken. Ook stelt de exportfunctie 
in Therefore™ u in staat documenten 
naar andere media te exporteren om 



een kostenefficiënte opslag te 
garanderen die aan de vereiste 
wetgeving voldoet.

Opslagapparaten

Therefore™ ondersteunt een primaire 
en een back-up opslag op beveiligde 
media, zoals NAS, RAID en NetAPP 
SnapLock.

Beheer

U kunt het systeem centraal beheren, 
gebruikers toevoegen, workflows 
creëren met de grafische drag & drop 
workflow-module, toegangs-
machtigingen instellen en zelfs servers 
toevoegen via onze Solution 
Designer. Therefore™ is volledig 
schaalbaar - van één medewerker tot 
de gehele onderneming; het enige wat 
u hoeft te doen, is de nieuwe licentie 
in te voeren en nieuwe gebruikers toe 
te voegen. 

De Therefore™-portal is een goede 
manier om externe gebruikers een 
beveiligde toegang te bieden tot hun 
eigen documenten. Het beheer is 
opvallend eenvoudig; u leert het 
systeem snel zelfstandig te beheren 
en er zijn geen speciale configuraties 
nodig. 

Archiveren van uw informatie

Therefore™ wordt standaard geleverd 
met een connector voor Microsoft® 
Office. Dit maakt het gemakkelijk om 
documenten vanuit Word, Excel, 
PowerPoint en andere Microsoft-
applicaties, rechtstreeks in Therefore™ 
op te slaan met de “Save to 
Therefore™”-knop. Andere typen 
documenten, zoals CAD-tekeningen 
en video’s, zijn in Therefore™ op te 
slaan met drag & drop. 

Importeren van elektronische  
documenten

U kunt uw huidige Windows®-
structuur gebruiken om uw 
documenten te indexeren en 
importeren in Therefore™. 
Documenten zijn rechtstreeks 
toegankelijk vanuit Windows 
Explorer of de Therefore™-
gebruikersapplicaties. Therefore™ 
biedt diverse methoden om grote 
hoeveelheden elektronische bestanden 
op een volledig geautomatiseerde 
manier op te slaan. Elk type document, 
waaronder foto-, pdf- en xml-
bestanden, kan automatisch worden 
opgeslagen en geïndexeerd. 

Bekijken van uw informatie

Documenten kunnen worden bekeken 
met de Therefore™ Viewer. Dit geldt 
ook als de desbetreffende applicatie 
niet op de pc van de gebruiker is 
geïnstalleerd. Naast het weergeven 
van documenten kan de Therefore™ 
Viewer ook video’s weergeven en 
afspelen.

Zaakgericht werken, werken met 
dossiers en projecten

Documenten die betrekking hebben 
op een zaak, dossier of project 
kunnen binnen Therefore™ gezamenlijk 
worden beheerd. De Therefore™ Case 
Manager geeft een totaaloverzicht van 
alle documenten die bij een zaak of 
dossier horen, zodat u kunt zien welke 
documenten ontbreken. De Case 
Manager kan workflows starten en 
uitvoeren op dossierniveau. 
Omdat Therefore™ zo flexibel en 
gebruiksvriendelijk is, kan binnen 
enkele minuten een dossier worden 
gecreëerd voor elke sector en elk type 
document.



Een van de voordelen van informatiebeheer is de 
mogelijkheid om van buiten kantoor toegang te krijgen 
tot zakelijke documenten zonder dat dit ten koste gaat 
van de beveiliging. De Therefore™-app maakt het 
eenvoudig om ook onderweg toegang te hebben tot 
documenten, dossiers en workflows. 

Therefore™ 
betekent 
mobiliteit

Overal Therefore™

Geen internet? Geen probleem! 
Therefore™ stelt u in staat offline met 
documenten te werken en wijzigingen 
aan te geven. Zodra u weer online 
bent, worden de documenten 
gesynchroniseerd met de server.

Therefore™ Web Access

Therefore™ Web Access biedt u het 
vermogen van het Therefore™-systeem 
voor documentbeheer  rechtstreeks 
via uw web browser aan te roepen. 
Alle bekende browsers worden 
ondersteund, waaronder Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Safari en Opera. Vind, bekijk 
en bewerk uw documenten en voer 
workflow-taken uit. Dit is een 
belangrijke tool voor medewerkers die 
vanuit huis werken of gedurende enige 
tijd geen toegang hebben tot het 
netwerk op kantoor.

Workflows van processen

Werkprocessen binnen Therefore™ 
Workflows zijn configureerbaar 
waardoor de procesefficiëntie 
verbetert, knelpunten in het proces 
verlaagt en het zicht op en de 
transparantie van processen 
verhoogt. 

Therefore™ Mobile app
De Therefore™ Mobile app is een 
fantastische aanvulling op het 
Therefore™-systeem en maakt het 
verwerken van workflows, dossiers 
en documenten mogelijk via 
smartphone en tablet. Met de 
mobiele app kunt u foto’s maken 
en deze naar Therefore™ uploaden, 
workflows aansturen, documenten en 
dossiers bekijken en bewerken, en met 
applicaties bestanden bewerken en 
verzenden naar Therefore™. Rapporten 
die zijn samengesteld met de Business 
Analytics-functie zijn ook via de 
mobiele app toegankelijk. 

Deze app is beschikbaar voor 
Android-telefoons en -tablets, 
Windows-telefoons, Windows 8, 
Windows RT en iPhone- en iPad-
apparaten. Daarnaast kan de Mobile 
app worden gebruikt in combinatie 
met Canon Capture on Touch om 
documenten te scannen met een 
portable scanner en een tablet. Dit 
biedt medewerkers die onderweg zijn 
een effectieve manier om document-
en, zoals getekende contracten, direct 
in te voeren in het systeem. 



Therefore™ Online

Voor organisaties die op zoek zijn naar een 
oplossing waarbij zij niet hoeven te investeren 
in de eigen IT-infrastructuur, biedt Therefore™ 
een alternatief in de cloud. De cloud-oplossing 
vereist geen voorinvestering of ICT-beheer, maar 
biedt wel de flexibiliteit om snel het aantal 
gebruikerslicenties en de opslagruimte uit te 
breiden.

Therefore™ Online is gebouwd op dezelfde 
functionaliteit als alle andere ThereforeTM -
inrichtingen binnen uw serverpark, maar 
draait in een streng beveiligd hostingcentrum. 
De lage opstartkosten en de maandelijkse 
abonnementskosten maken deze oplossing 
economisch aantrekkelijk.

Therefore™ Online maakt het gemakkelijk om 
naar de cloud te scannen en vanuit de cloud te 
printen. Daarnaast worden functionaliteiten zoals 
Business Analytics en de Therefore™ Portal 
ondersteund. 

De Therefore™ Online-technologie wordt 
geleverd met functies als scannen, indexeren, 
zoeken en bewaren. Via een internetverbinding 
hebben gebruikers op elk moment en vanaf elke 
locatie toegang tot de documenten.

Toegang tot Therefore™ Online is mogelijk met 
de standaard geïnstalleerde Therefore™ client, 
via Therefore™ Web Access of de Therefore™ 
Mobile app.

Automatisch indexeren

Met indexeringsprofielen kan de informatie in 
een document automatisch worden 
gedetecteerd en opgeslagen naar Therefore™. 
Informatie is eenvoudig te archiveren uit 
Office-templates, e-mails en zelfs pdf-bestanden. 
Office-templates zijn rechtstreeks vanuit 
Therefore™ toegankelijk en kunnen worden 
geïntegreerd in workflows, dossiers en in 
Therefore™ Online. Het omgekeerde is ook 
mogelijk: u kunt de indexgegevens van 
Therefore™-documenten gebruiken om velden 
in Office-documenten te vullen. Alles bij elkaar 
vormt Therefore™ een complete oplossing voor 
inkomende en uitgaande mail. Therefore™ biedt 
een gestroomlijnde oplossing voor alle zakelijke 
behoeften – van het creëren van een template, 
opslaan en indexeren in Therefore™, genereren 
van een respons tot het beantwoorden van de 
afzender.
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Workgroup Edition
5 – 50 gebruikers

Business Edition
2 – onbeperkt aantal geb-
ruikers

Therefore™ Online
1 – onbeperkt aantal 
gebruikers

Server / Database / Opslag
Windows® Server 32/64-bit*
Meerdere servers op verschillende locaties
Microsoft® SQL server*
Oracle
IBM® DB2®*
DAS, NAS, SAN en local RAID
Netapp®

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Serverinfrastructuur 
aangeboden als onderdeel 
van dienstverlening

Therefore™ clients
Navigator, Viewer, Capture Client en Case Manager*
Web Access (Web Navigator & Viewer)*
Gadget*
Mobile app (tablet, smartphone)*
Therefore® Portal (onbeperkte leesrechten)

•
•
•
•

•
•
•
•

Optioneel

•
•
•
•

Optioneel

Productiviteitstools
Business Analytics
Grafische Workflow Designer
Therefore™ Workflow

• •
•
•

•
•
•

Beveiliging & toegangsrechten
Windows® Integrated Security
Active Directory®
Therefore™ interne gebruikers
Ondertekende PDF-documenten, digitale handtekeningen
LDAP/SAMBA ondersteuning

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Documentkenmerken
Open bestandsindeling
Multi-format Content Viewer
Aantekeningen (PDF- & TIFF-documenten)
Versiecontrole (inclusief opmerkingen)
Documenten genereren*
Zaakgericht werken
Dossierbeheer
Templates en indexeringsprofielen*

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Documentbeheer
Informatie levenscyclusbeheer
Audit trail

•
•

•
•

•
•

Documentregistratie
Therefore™ Capture Client (Barcode/OCR)
Therefore™ MFP-toepassingsprogramma
Kofex® Capture®
eCopy® ShareScan®
Ondersteuning van ISIS, TWAIN & Kofax® stuurprogramma’s
Scanbestandstypen TIFF, PDF, PDF/A

•
Optioneel
Optioneel
Optioneel

•
•

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel

•
•

Optioneel
Optioneel
Optioneel

•
•

Archiveren van e-mail
Microsoft® Outlook®
Mailbox monitoring
Microsoft® Exchange server
IBM® Lotus Notes®

•
Optioneel

•
Optioneel
Optioneel
Optioneel

•

Import van elektronische documenten
Therefore™ PDF Printer
Importeren van batches documenten
Automatische import met uitname van content
eCopy® PDF Pro Office

•
•

Optioneel
•

•
•

Optioneel
•

•
•

•

Aanvullende 3rd party integratie
Integratie met externe databases
Microsoft® Office
3rd party applicaties met Universal Connector*
Windows® Explorer
Microsoft Dynamics® NAV*
Microsoft® SharePoint®*
SAP Netweaver®

•
•

Optioneel
•

•
•

Optioneel
•

Optioneel
Optioneel
Optioneel

•
•

Optioneel
•

Plug-ins van 3rd party providers
Objectif Lune® PlanetPress®
Alle documentscanoplossingen van I.R.I.S.

Optioneel
Optioneel

Optioneel
Optioneel

Optioneel
Optioneel

Opslag van alle documenten en video´s
Gebruikersinterface in groot aantal talen
Aangepaste integratie (Therefore™ API)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Gebruikerslicenties
Op naam
Gelijktijdig
Alleen lezen

• Optioneel 
Optioneel 
Optioneel

Optioneel 
Optioneel 
Optioneel

* Neem voor meer informatie contact op met Canon Nederland.
De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde 
handelsmerken van de betreffende producenten in de markten en/of landen waar zij actief zijn. © Therefore Corporation 2015
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Specificaties


