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Kofax Capture
Synlighet och kontroll i dokument och information
Kofax Capture™ är en kraftfull plattform som ger en mycket
produktiv och konsekvent metod för säker hantering av alla
typer av dokument och information från praktiskt taget vilken
plats som helst.
Kofax Capture påskyndar affärsprocesser genom att samla in
dokument, omvandla dem till korrekt, användbar information
och leverera den till dina applikationer, arbetsflöden,
lagringsplatser och databaser.
Kofax Capture kan hjälpa dig att snabbt samla in information,
korrekt och säkert, oavsett om den är på papper eller i en
elektronisk fil, samlad på ett centralt kontor eller spridd på
skrivbord och fjärrkontor över hela världen.

Insamling av dokument vid ursprungspunkten från var som helst inom
företaget.

Uppgradera med Automation för att öka
produktiviteten, spara tid och arbetskraft
Kofax Capture är en mycket skalbar plattform med ett antal
systemuppgraderingar, inklusive avancerad insamling med

Med kraftfulla, integrerade analysfunktioner ger Kofax Capture

Kofax Transformation™. Minska tidsåtgången för sortering

processöppenhet som möjliggör kontroll över hur ditt företag

av formulär med automatisk, grafisk, layoutbaserad

engagerar kunder och andra externa samarbetspartners.

dokumentklassificering. Öka ytterligare produktiviteten med

Bearbeta dokument och data konsekvent varje gång
Kofax Capture integrerar organisationens kritiska affärsregler
för informationsbehandling i insamlingsprocessen, vilket
säkerställer att varje dokument är korrekt klassificerat. Detta
säkerställer att rätt information extraheras och automatiskt
importeras till rätt system för dokumentation, utan ytterligare
mänskligt ingripande.
Tät integrering med praktiskt taget alla insamlingskanaler inklusive högvolym- till personliga skrivbordsskannrar,
multifunktionsskrivare, databasutskriftsflöden, e-post, fax,
webbtjänstsamtal från tredje parts programvaror,
nätverksmappar, mobilenheter och webbapplikationer—ger
det bredaste utbudet av alternativ för källinsamling.
Kofax Capture har den snabbaste, mest flexibla skanningsoch indexeringslösningen. Vid datainsamling extraherar
lösningen viktig information, såsom maskinskriven text,
streckkoder, handskrivna ord och till och med ikryssade rutor.

automatiserad dataextraktion för snabb
informationsbehandling, minska antalet fel och leverera mer
exakt information till backend-system. Med funktioner som
automatisk registrering, förhandsbehandling av zonalbilder,
bakgrundsavlägsnande och tröskelvärden för automatiska
kryssrutor, avancerade insamlingsfunktioner utökar din
lösning utöver att samla in till arkiv och enkla
indexeringsprogram till mer komplexa program för
insamling till hantering med högre värde.

Integrerad där information och dokument
kommer från
I många situationer är mottagandet av ett dokument
initiering av en process eller transaktion. Kofax Capture gör
det möjligt för dokumentsändare att enkelt samla in
innehållet hur, när och var det är mest lämpligt för dem.
Från nästan alla insamlingskanaler kan anställda och externa
intressenter direkt skicka in dokument med hjälp av de
standardiserade affärsreglerna och säkerhetskontrollerna

Kofax Capture använder samma kraftfulla indexerings- och

som redan är inbyggda i insamlingslösningen. Med tillägg

valideringsprocess för att samla in information från elektroniska

av avancerad insamling kan dokument skickas från var som

källor. Det innebär att ditt arbetsflöde eller

helst av en auktoriserad part, automatiskt bearbetas och

innehållshanteringssystem får konsekvent indexerat innehåll

exporteras till ditt backend-system med fullständig kontroll

oavsett ursprung eller format, och att din organisation drar nytta

och minimal eller ingen manuell inblandning.

av tillförlitliga, tillgängliga och bearbetade data och dokument.
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Med denna flexibilitet levererar Kofax Capture en enda
plattformslösning som utnyttjar konsekventa affärsregler,
behörigheter, säkerhet och jobbinställningar, oavsett format,
källa, språk eller plats från var dokumentet mottogs.

Skalbarhet för att matcha tillväxten av din
organisation

Ta kontroll över driftåtgärder med meningsfull
information och insikt
Med integrerade analyser kan Kofax Capture-kunder tydligt se
hur, när och var driftåtgärder är mest effektiva ner till
systemanvändaren, dokumentet och indexfältet. Identifiera de
mest populära och effektivaste samverkanskanalerna.
Identifiera och anpassa formulär som resulterar i mest fel och

Kofax Capture är ett företagsklart, modulärt program som kan

friktion med externa intressenter som kunder och

användas direkt för att uppfylla kraven på insamling för en

leverantörer. Svara med användbar information för att minska

särskild avdelning, och utökat för att uppfylla de komplexa kraven

eller eliminera friktion, öka produktiviteten och göra

av ett distribuerat, högvolyms- och uppdragskritiskt företag.

kundengagemang till en fråga om differentiering och stolthet.

Lägg till säkra insamlingskanaler som e-post,
webbapplikationer, MFP- eller mobila enheter, eller automatisk
dokumentklassificering och extraktion för att minska
processlatens och öka produktiviteten, allt från samma system.

Läs mer om Kofax Capture på kofax.com

Från hundratals till miljontals dokument per dag, Kofax
Capture kan läsa in dem alla.

Integrera med dina kritiska affärssystem
Med över 140 anslutningar till olika branschapplikationer
erbjuder Kofax Capture effektiv och automatisk dataexport till
ett brett utbud av ECM, ERP, BPM och arbetsflödeslösningar
Lösningen använder standardversionsskript för smidig
anslutning till affärssystem från IBM®, Oracle®, Microsoft®,
OpenText®, Hyland®, Pega® och många andra, som
automatiserar enkla och komplexa dataöverföringsprocesser.
Kofax Capture kan också exportera till en ODBC-kompatibel
databas eller till en avgränsad ASCII-fil.
Denna flexibilitet gör Kofax Capture till standard frontend för
alla system.
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