
Voordelen van de app

Dankzij de app Scan to Google Drive 

hoeven leerlingen niet onnodig 

documenten te printen. En ze hebben 

meer flexibiliteit om thuis te leren. De 

geautomatiseerde workflow maakt het 

proces van scannen en uploaden sneller 

en efficiënter. Zo kunnen leerlingen zich 

volledig concentreren op het leren.

Klantcase: Onderwijs

De uitdaging

Op de middelbare school maken leerlingen regelmatig kopieën 

van schoolmateriaal of van andere algemene documenten, 

zodat ze thuis verder kunnen leren. Tot voor kort leidde dit hoge 

kosten, omdat er enorm veel werd geprint en gekopieerd.

De oplossing

Met de app Scan to Google Drive kunnen leerlingen documenten 

scannen en direct uploaden naar hun persoonlijke Google-account. Zo 

kunnen ze documenten altijd en overal openen. Dat scannen is heel 

gemakkelijk, dankzij de intuïtieve interface van het Smart Operation 

Panel van onze multifunctionele printers. Een geautomatiseerde 

workflow regelt het proces van scannen tot uploaden. Scans worden 

vóór verzending gecontroleerd op juistheid een leesbaarheid. Zo 

werken leerlingen altijd met het allerbeste studiemateriaal.

Het workflowproces

Onderwijs
Met de app Scan to Google Drive 
kunnen middelbareschoolleerlingen 
hun huiswerk beter maken
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DOCUM
ENT

Leerling heeft grote 
hoeveelheid documenten 

en tekstboeken nodig

Leerling krijgt 
les op school

Documenten 
worden veilig in de 
cloud opgeslagen

Leerlingen kunnen 
lesmateriaal altijd en 
overal veilig inzien

Leerling scant 
documenten via de app 

Scan to Google Drive


