
September 23, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

Toshiba firma parceria com a PSIGEN, empresa de 
desenvolvimento de software 
Aliança ajudará os clientes do e-STUDIO da Toshiba a melhorar o fluxo de trabalho e reduzir o consumo 
de papel 

A Toshiba America Business Solutions, Inc. anuncia hoje a sua parceria com a PSIGEN Software, Inc., uma 
empresa de desenvolvimento de software avançado de extração de dados, com sede em Boca Raton, na 
Flórida. Segundo os termos contratuais, a Toshiba oferece agora aos seus usuários finais os produtos 
que são o carro chefe da PSIGEN PSI:Capture e PSI:Fusion software. 

Ao incorporar o software da PSIGEN nos produtos multifuncionais (MFP) e-STUDIOTM da Toshiba, líderes 
no setor, os seus clientes conseguirão extrair dados valiosos de documentos escaneados e exportar estas 
informações para mais de 50 sistemas do setor de gerenciamento de documentos e de conteúdo 
empresarial. Além de esta automatização melhorar o fluxo de trabalho empresarial, ela reduz também o 
consumo de papel e praticamente elimina as entradas manuais de dados. Ao capturar os documentos, o 
software da PSIGEN permite que o conjunto de usuários finais da Toshiba - desde as contas corporativas 
até as de empresas de pequeno e médio porte - compartilhe informações com os departamentos 
internos para melhor racionalização dos processos de negócio. 

O software da PSIGEN está sendo implementado com sucesso neste momento tanto em empresas de 
pequeno e grande porte, incluindo a Microsoft, Valerus e Park Place Mattress. O software avançado 
PSIGEN de captura e gerenciamento de fluxo de trabalho estará disponível através da rede nacional da 
Toshiba de revendedores diretos e independentes. 

"Como a nossa equipe está sempre atenta às soluções para melhorar os processos de negócios dos 
nossos usuários finais, buscamos constantemente parceiros com ofertas inovadoras e pioneiras para 
ajudá-los a atingir este objetivo", disse Bill Melo, diretor de marketing da Toshiba America Business 
Solutions. "Tendo em conta a nossa missão de incrementar a eficiência dos negócios dos clientes, 
enquanto aumentamos seu retorno sobre o investimento, este alinhamento com a PSIGEN nos trouxe 
grande satisfação". 

"Desde o início do nosso relacionamento há cerca de seis meses, ficamos satisfeitos com o aspecto 
colaborativo do nosso relacionamento e esperamos ajudar a base de clientes da Toshiba a racionalizar 
melhor os seus processos de fluxo de trabalho, enquanto permitem que seus usuários finais operem com 
maior sustentabilidade", comentou Bruce Hensley, presidente da PSIGEN. "Embora este seja apenas o 
primeiro passo na nossa parceria, esperamos ter a oportunidade de beneficiar o conjunto de usuários 
finais da Toshiba em 2014 e no futuro". 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, uma empresa Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que a administração de seu 
conteúdo de negócios vai além de fazer cópias. Abrange a administração de informações, sejam 
impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e 
produtos do mundo real - apresentando nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIOTM ou a 
inovadora linha de assinatura digital ElluminaTM - para lidar com todas as suas necessidades de 
administração de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu 
impacto ambiental. E, se existe algo que pode ser útil agora para todas as empresas e o nosso planeta, é 
conseguir fazer mais com menos. Para obter mais informações sobre as soluções e serviços Toshiba 
disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site www.business.toshiba.com e assista ao 
nosso vídeo corporativo no YouTube. 

Sobre a PSIGEN Software, Inc.  
A PSIGEN Software foi constituída em 1995 por desenvolvedores importantes do setor de software de 
captura, escaneamento e gerenciamento de documentos. Construída com base na premissa de 
"tratamento de imagens simples e perfeito", a PSIGEN evoluiu para ser uma líder em rápido crescimento 
na técnica de tratamento de imagens e gerenciamento de documentos, com parceiros em todo o mundo 
de gerenciamento de documentos e de conteúdo empresarial. As linhas de produto lidam com as 
necessidades de captura e escaneamento, utilizando scanners ou MFPs em muitas áreas específicas, 
incluindo a captura na produção, captura distribuída, captura em MFP, captura baseada na Web e a 
plataforma SharePoint da Microsoft. 
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