PRODUKTSAMMANFATTNING

Kofax Mobile
Deposit Capture
Möt dina kunder där de är
Nu kan du träffa dina kunder där de är, var som helst, med
praktiska realtidsbanklösningar som är tillgängliga från
mobiltelefonen. Kofax Mobile Deposit Capture™, som drivs
av Kofax Mobile SDK, ger dina kunder en sömlös
checkinsamlingsupplevelse och korrekt dataextraktion. Kunder
håller helt enkelt sin mobiltelefon över papperschecken och
Kofax Mobile Capture SDK samlar automatiskt in bilden.
Därefter skickar den patenterade Virtual ReScan®-tekniken
bilden till en server för dataextraktion och
dokumentkvalitetsanalys.

Optimera kundupplevelsen
Mobila kunder räknar med att bli informerade om problem i
realtid, inte dagar eller veckor efter att de har växlat in en
check. Kofax erbjuder avancerade funktioner som gör det
möjligt för kunder att omedelbart korrigera problemen, medan

Utnyttja patenterad bildperfektionsteknik för att göra det möjligt för kunder
att exakt samla in och växla in en check med en smartphone.

de själva har kontrollen. Kofax Mobile Deposit Capturebankapplikationen att varna användaren om checken inte är

Analytics för djupare insikter i din
mobilinsamlingslösning

signerad, inte godkänd eller om insättningsbeloppet inte

Få den information du behöver för att följa din

lösningen ger information som gör det möjligt för

matchar det belopp som skrivits på checken. Identifiera och
lösa problem i realtid värderas av kunder, vilket innebär högre
appbutiksbetyg och positiva kundrecensioner. Kofax Mobile
Deposit Capture-lösningen föredras av banker eftersom
insättningsförfarandet kan slutföras med färre undantag.

Förbättrad noggrannhet och engagemang i realtid
Du kan inte kontrollera dina kunders kunskap och erfarenhet

mobilinsamlingslösning och fatta välgrundade beslut. Kofax
Analytics for Mobile® levererar färdiga instrumentpaneler
som hjälper dig att hitta problem och få värdefull insikt i
funktioner som ökar mobil acceptans och användning. Dessa
visuella interaktiva instrumentpaneler tillhandahåller
alternativ för data och detaljer som spårar och analyserar
effektiviteten av Mobile Deposit Capture och andra lösningar
i Kofax Mobile Capture Platform-portföljen.

inom bildinsamlingsteknik eller miljön där de samlar in
bilderna. Det är därför som Kofax VRS-bildperfektionsteknik,

Byggd på en beprövad flexibel plattform

som körs på mobiltelefoner, samlar in en tydlig, exakt bild -

Genom att utnyttja den beprövade och flexibla Kofax Mobile

första gången och varje gång. Avancerad VRSextraktionsteknik gör bilder perfekta och minskar storleken för
snabbare insändande. Bildperfektion innebär att färre
kontroller flaggas för manuell granskning, vilket minskar
arbetskraftskostnaderna.

Capture-plattformen kan du automatisera och accelerera
mobila bankprocesser. Detta förbättrar kundupplevelsen,
vilket leder till ökad acceptans och användning av
mobilbanken.
Förutom Kofax Mobile Deposit Capture har bankerna
möjlighet att distribuera Kofax Mobile ID®, Kofax Credit &
Debit Card Capture® och Kofax Mobile Bill Pay®.
Kofax Mobile ID lockar den kräsne mobilkunden att
registrera sig, och kan kombineras med kredit- och
betalkortslösningen för överföringar till det nya kontot.
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Kofax Mobile Bill Pay förbättrar behållningen, eftersom det
gör det möjligt för kunden att snabbt och enkelt lägga in en
räkning för återkommande betalning. Dessa lösningar gläder
bankkunder och är mycket mer kostnadseffektiva än att
betjäna kunden inne i banken. Denna flexibla plattform ger
också verktyg som gör det möjligt för bankerna att utveckla
egna extraktionsprojekt och behålla sin IP. Bäst av allt, dessa
möjligheter stöds av en enda, flexibel plattform.

Kofax Mobile Deposit Capture funktioner
 Signaturdetektering: Detekterar förekomsten av en signatur
 Detektering av godkännande: Detekterar förekomsten av ett
godkännande

 Restriktiv detektering av godkännande: Detekterar
förekomsten av ett restriktivt godkännande

 CAR/LAR matchning: Säkerställer att både de numeriska
och de skrivna beloppen matchar

 Kontrollera klassificering: Igenkänner och klassificerar
tvåpartspersonal, företag, myndighet, amerikanska
statskassan, tvåpartsaffär, utskriven lönesedel,
postanvisningar och kassörskontroller

 Konvertera på enhet: Konverterar en check till en Check
21-kompatibel bild på klientens mobiltelefon

 Bildoptimering på enheten: Patenterad VRS-teknik rättar
upp och speglar bilder, korrigerar för dåliga
ljusförhållanden och kan minska bildstorleken

 Bildkvalitetsanalys (IQA): Analyserar bilder och avvisar
oanvändbara bilder

 Konfidenspoäng: Returnerar konfidenspoäng för varje
extraherat fält

 Internationellt stöd: För närvarande tillgänglig i USA och
Kanada. Välkommen att kontakta Kofax angående
tillgänglighet i ytterligare länder

Läs mer om Kofax Mobile Deposit Capture på kofax.com
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