PRODUKTSAMMANFATTNING

Kofax Transformation
Kofax Transformation™ omvandlar dokument till användbar
elektronisk affärsinformation. Den här kraftfulla
dokumentbehandlingsprogramvaran automatiserar processen
att identifiera och förstå nästan vilken typ av dokument som
helst och extraherar informationen för senare bearbetning
eller lagring. Det är idealiskt för företagets IT och personal
inom finansiella tjänster, försäkring, sjukvård, statliga organ,
olja och gas, leveranskedja/tillverkning och andra
processintensiva industrier som kämpar med långsamma,

Kofax Transformation programvara omvandlar dokument till användbar,
elektronisk affärsinformation.

manuella, felbenägna eller dyra processer för att klassificera
och extrahera information från stora volymer dokument.

Medicinsk anspråksbehandling

Kofax Transformation:

Automatisk extrahering av data från USA CMS-1500, UB-04

 Förbättrar informationssynlighet

och alla andra formulär för att öka genomströmningen av

 Minskar dokumentklassificering/separation och kostnader

anspråk och automatiska prövningsberäkningar.

för datainmatning

Nyregistrering av kund/anställd

 Ökar produktiviteten

Klassificera och extrahera relevant information från nya

 Accelererar processer

kontoansökningar, körkort och andra former av identifiering,

 Ökar datakvaliteten för färre fel

anmälningsblanketter etc.

 Säkerställer efterlevnad

Kundorderhantering

 Förbättrar kundengagemang

Extrahera orderdata från skannade och faxade inköpsorder

Oöverträffad kraft för automatisering av
dokumentbehandling genom hela företaget

betalning-cykeln.

Transformation innehåller avancerade

Klassificera all inkommande e-post i organisationen så att

dokumentinsamlingstekniker som kan klassificera, separera
och extrahera alla dokument, oavsett typ, innehåll eller
format, så att organisationer kan dra nytta av en enda lösning

och validera mot katalogdatabaser, vilket minskar order-till-

Digitala mailrum
den dirigeras via arbetsflödet till avdelningar och individer,
och eliminerar manuell dokumentsortering.

för alla dokument- och affärsprocesser genom hela företaget,

Juridisk upptäckt

inklusive:

Upptäck och identifiera tidigare okända dokument från

Fakturahantering
Extrahera och validera rubrik-, mängd- och raddata från

fildelningar, inklusive textrika dokument, för efterföljande
dataextraktion.

leverantörsfakturor och matcha till leverantör och PO-data i

Formulärbehandling

ERP-system för att minska manuella datainmatningskostnader

Klassificera olika formulärtyper och revideringar, och

och minska behandlingsundantag.

extrahera handskrift och streckkodsdata från dessa för att

Lånehantering
Klassificera och extrahera hundratals dokumenttyper som
används i låneprocessen – ansökan, undertecknande, avslut
och efter avslut.

eliminera dokumentsortering och minska datainmatning.
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Dokumentseparation och identifiering

Varför Kofax Transformation?

Identifiera enskilda dokumenttyper inom stora paket eller

Utvecklat och bevisat: Marknadsledande avancerad

mappar utan separeringssidor, minska

programvara med tusentals nöjda kunder

dokumentsammanställning och kostnader för
mappgranskning.

Integrerar med flerkanalig insamling: Sömlös integration med
Kofax Capture™ och Kofax Mobile Capture™ för att samla in

Skanna-till-arkiv

dokument från vilken källa som helst

Klassificera dokument och extrahera flerindexfält för att

Insamling av alla dokumenttyper: Behandla strukturerade,

möjliggöra tillförlitlig sändning till ett

halvstrukturerade och helt ostrukturerade dokument med en

dokumenthanteringssystem och enkel hämtning.

enda plattform

Funktioner och fördelar

Företagsskalbarhet och global tillämplighet: Konstruerad för
att skala till mycket stora volymer och distribuerat arbete.

Öka produktiviteten: Hantera fler dokument snabbare,

Stöder flera användargränssnitt och OCR-språk

påskynda affärsprocesser och förbättra synligheten av

Allomfattande, enkel värdebaserad prissättningsmodell:

information i hela organisationen

Licensiering baseras bara på årligt antal sidor som behandlas

Minska kostnader: Minska manuell arbetskraft och frigör

och valfria tillägg för fakturor, medicinska anspråk och kursiva

anställda från manuell dokumentklassificering, separation och

dokument

datainmatning

Branschoöverträffade “liknande-för-liknande”

Öka datakvaliteten: Öka datakvaliteten och minimera

uppgraderingsalternativ: Kvalificerade kunder kan expandera

undantag i informationsintensiva processer

bortom Capture till Kofax TotalAgility®

Förbättra efterlevnad: Säkerställ att affärspolicy och
lagstiftningskrav följs

processautomationsplattform för att digitalt omvandla sin
verksamhet

Förbättra kundengagemang: Ge omedelbar datavisning från
insamlade dokument till kunder på deras önskade enhet
Minimera total ägandekostnad: Teknik med

Läs mer om Kofax Transformation på kofax.com

dokumentinlärning-från-exempel minskar tiden för att
konfigurera och underhålla ett omvandlingsprojekt

kofax.com
© 2017 Kofax. Kofax and the Kofax logo are trademarks of Kofax, registered in the United States
and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

