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Gebruiksvriendelijk
FarmaScan neemt u veel werk uit handen. Niet alleen
worden de documenten razendsnel ingelezen, u hoeft ze
zelfs niet meer te sorteren. Het maakt niet uit of u de
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FarmaScan gebruikt een speciaal barcode-etiket die

0525-690 630

automatisch op het juiste moment door FarmaSys wordt
afgedrukt. FarmaScan zoekt naar barcodes over het hele
document, of ze nu recht of scheef zijn geplakt. De barcode
komt ook goed van pas bij de barcode-eindcontrole binnen
FarmaSys.

Voor meer informatie over
onze producten of services

Documenten worden per bundel gescand. De duidelijke

bezoekt u onze website:

barcode zorgt voor nagenoeg 100% herkenning. Bij twijfel

www.caresoft.nl

wordt u als gebruiker pas aan het eind van een bundel
gevraagd de bevindingen van FarmaScan te bevestigen.
Hierdoor wordt het scanproces niet onnodig opgehouden.

Systeemvereisten

BESCHIKBARE
SERVICES

FarmaScan kan overweg met diverse scanners. Meestal

Technische ondersteuning

kunt u uw bestaande scanner gewoon blijven gebruiken.

Installatie en instellingen
Onderhoud

Een moderne PC met Microsoft Windows XP of
Windows 7.

Toepassingsondersteuning
Hardware ondersteuning

Minimaal 2 GB intern geheugen.
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