
  
Handleiding Swiftscan. ( voorheen Scanbot) 

Voor het scannen van documenten maken wij binnen Digitale Boekhouders veelvuldig gebruik van de 

app Swiftscan (voorheen Scanbot). Swiftscan is een app die zowel beschikbaar is voor Iphone als 

Android. De app is gratis beschikbaar. Met de gratis variant kunt u al gebruik maken van alle 

essentiële mogelijkheden.  U kunt Swiftscan vinden in de App Store en Google Play store.  

Met Swiftscan kan er met de smartphone een mooie goed leesbare PDF scan gegenereerd door 

simpel weg een foto te maken. Vervolgens kan deze scan direct gemaild of opgeslagen worden in 

diverse cloud mogelijkheden. Dit is erg handig als u veelvuldig onderweg bent en beperkt toegang 

hebt tot uw computer met scanner. Wij gebruiken deze app om alle inkoopfacturen/bonnetjes direct 

door te sturen naar de boekhouding, zodoende heb je helemaal geen papieren administratie meer 

nodig.  

Swiftscan werkt als volgt: 

Download de app uit de appstore of Google Play Store en installeer deze.  

 

Wanneer de App voor de eerste keer geopend wordt krijg je eerst een korte uitleg met de 

mogelijkheden. Klik op doorgaan tot je bij het volgende scherm bent. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit scherm worden de verschillen tussen de betaalde 

en gratis variant toegelicht. In deze korte handleiding 

gaan we uit van de gratis variant.  

Schuif het bolletje naar gratis en klik verder op “Wordt 

geen Pro”. 

Het volgende scherm kun je overslaan (of aanmelden 

voor de nieuwsbrief) 

Klik vervolgens nogmaals op: “Ga verder met de gratis versie’’. 

      



  
 

Geef Swiftscan toegang tot je camera en je kan aan de slag met scannen door op de + te klikken (foto 

rechtsboven).   

       

 

Je kan kiezen voor meerdere opties: automatisch herkennen en bijsnijden, multipagina en met of 

zonder flits. Houd de telefoon boven het te scannen document en met de standaard instellingen 

wordt het document automatisch herkent en bijgesneden.  

Je krijgt vervolgens een voorvertoning van je scan welke je (indien nodig) nog kan bewerken met een 

andere filter, bijsnijden, roteren. Mocht de scan toch geen goede kwaliteit zijn (bewogen) dan kun je 

hem verwijderen en nogmaals proberen.  

Wanneer je tevreden bent met wat je ziet kan je het document eventueel een andere naam geven 

door op de naam te klikken (in de foto: boven “kies map”) en klik op opslaan.  



  

  
 

Vervolgens kan je kiezen wat je met het document wilt doen. Als je niets doet blijft de scan in de app 

beschikbaar. Wanneer je kiest voor e-mail dan kan je de pdf scan direct mailen naar bijvoorbeeld het 

boekhoudprogramma (de mail wordt verstuurd met het op de telefoon ingestelde emailaccount. Wil 

je de documenten liever in de cloud opslaan dan kies je voor een nieuwe werkstroom en kan je 

kiezen uit verschillende Cloud oplossingen (bijv. Gmail Drive, Dropbox, iCloud Drive) 

Binnen Swiftscan is er ook een mogelijkheid om mapjes te creëren waarin je je documenten opslaat 

voor bijvoorbeeld inkoopfacturen.  


