
Uw documenten direct opvraagbaar vanuit uw 

Notariële Informatie Systeem



Jarenlange bewaarplicht op 

bewijskrachtige documenten, het terugzoeken 

van archiefstukken. Bekende problemen van 

een fysiek archief.

Vrijwel elk notariskantoor kent de bekende problemen van een

fysiek archief. De jarenlange bewaarplicht op bewijskrachtige

documenten, het inhuren van externe archiefruimte, het

terugzoeken en kunnen ontsluiten van archiefstukken. Met

ImageCapture behoort dat nu tot het verleden.

ImageCapture is fl exibel toepasbare scansoftware. Het scant

de meest uiteenlopende documenten. Van inkomende

poststukken tot erfdienstbaarheden, van statutenwijzigingen

tot complete dossiers. De intelligente herkenningsfuncties

maken het mogelijk, uw documenten sterk geautomatiseerd

te verwerken.

Met ImageCapture kunt u complete dossiers en inkomende

stukken batchmatig scannen. Uw documenten kunt u verrijken

met kenmerken zoals dossiernummer, type document en

behandelaar. ImageCapture converteert uw documenten

naar een volledig doorzoekbaar PDF-formaat. Daarna kunt u op

dossierniveau de documenten direct in uw Notarieel Informatie

Systeem (NIS) raadplegen. Hiermee maakt ImageCapture

aparte archiveringssoftware geheel overbodig.
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Als notariskantoor hebt u te maken met een wettelijke bewaarplicht 

op dossiers. Dit vergt de nodige archiefruimte voor uw afgelegde dos-

siers. Het raadplegen van deze gearchiveerde dossiers en het opnieuw 

invoeren van tekstfragmenten in nieuwe akten is zeer tijdrovend. 

ImageCapture scant uw dossiers nadat ze zijn afgelegd. Het scannen 

gebeurt in batch. Op die manier kunt u meerdere dossiers, gescheiden 

door barcode schutbladen, tegelijkertijd scannen.

Vervolgens indexeert de software de dossiers volledig automatisch 

en converteert ze naar een volledig doorzoekbaar PDF-bestand. Als 

laatste stap worden de gescande documenten automatisch aan het 

juiste dossier in uw NIS gekoppeld.

Bij het raadplegen van een dossier in uw Notarieel Informatie Systeem 

krijgt u een overzicht van de door uzelf gecreëerde documenten én de 

met ImageCapture gescande stukken.

Ook erfdienstbaarheden verwerkt u met ImageCapture. U kunt ze 

scannen of direct als PDF bestand van het kadaster inlezen.

Het ingebouwde OCR-proces verwijdert de afl ijnstreepjes en presen-

teert de gescande erfdienstbaarheden als bewerkbare tekst. Een ideaal 

alternatief voor het handmatig overtypen.

Indien u de voorkeur geeft aan een dagelijks bijgewerkt dossier, kunt 

u met ImageCapture uw inkomende poststukken scannen en direct 

koppelen aan het juiste dossier.

De gescande documenten kunnen daarbij als bijlage bij een email aan 

de geadresseerde worden verzonden. Dit maakt het fysiek routeren 

van de post overbodig. Het zoekraken van belangrijke poststukken 

behoort daardoor met ImageCapture tot het verleden.

Met ImageCapture kunt u ingeboekte facturen scannen, waarbij de 

facturen automatisch worden gescheiden, geconverteerd en aan de 

juiste boeking worden gekoppeld.

Afhankelijk van de mogelijkheden van uw administratieve software 

zijn de gescande facturen direct vanuit alle relevante gezichtspunten 

opvraagbaar, bijvoorbeeld vanuit de crediteur, grootboekrekening of 

ander niveau.

Bijzondere 

bepalingen

Inkomende post

Inkoopfacturen,

elektronische 

archivering

Dossiers



• Gescande dossiers en inkomende post direct 

gekoppeld aan uw dossier administratie.

• Gescande documenten doorzoekbaar op
 volledige tekst.

• Teksten uit gescande documenten overneembaar
 in uw akten en correspondentie.

• Inkomende post elektronisch retourbaar via mail.

• Kadaster stukken in pdf formaat direct omzetten 
naar redigeerbare teksten.

• Gescande statuten direct omzetten naar lopende 
teksten.

Document Class

• Flexibel verwerken van ongestructureerde 

documenten

• Batchmatig scannen en importeren

• Handmatig en geautomatiseerd indexeren

• (interactieve) OCR herkenning

• BARCODE herkenning

• Gebruik van vrije invoervelden

• Gebruik van (ODBC) tabellen

• Gebruik van auto increment velden

• Volledige controle op data invoer

• Image enhancement

• Image annotatie

• Export naar doorzoekbaar PDF, TIFF, JPG, 

PNG, HTML, ASCII, XML en WORD formaat

• Dynamisch creëren van 

bestandsbenamingen en directory 

structuren

• Exportfuncties naar ODBC en OLEDB 

compliant databases

• Export functies naar Outlook (Express), 

Groupwise en SMTP mail clients

• Export functies naar FTP servers

• Overig export functies op aanvraag

• Stand alone en multi user confi gureerbaar

• Ondersteuning van alle gangbare scanners 

en multifunctionals met scan to fi le optie 

Invoice Class
• Geautomatiseerd inlezen van 

inkoopfacturen

• Geautomatiseerd afl etteren van 

inkoopfacturen

• Automatisch aanmaken van mailberichten

• Directe koppelingen met fi nanciële 

systemen en workfl ow applicaties
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• van Brug software • Quantaris Siraton
• Quantaris Qbis

• Overige systemen 
   op aanvraag

• AccountView
• Afas Profi t
• Cash
• Exact Financials

• Exact Globe
• Exact Online
• Exact Synergy
• Unit4 Multivers

• Overige systemen 
   op aanvraag

Koppelingen met NIS systemen

Koppelingen met fi nanciële systemen

De voordelen van ImageCapture


