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Kofax Web Capture
Organisationer inom en mängd olika sektorer, inklusive bank,
försäkring, hälso- och sjukvård och statliga organ, letar efter
sätt att tillhandahålla bättre tjänster snabbare, samtidigt som
man utnyttjar och optimerar investeringar i befintlig
infrastruktur och system.
För att hjälpa organisationer att tillhandahålla överlägsen
service, utökar Kofax fotavtrycket för informationsinsamling
bortom brandväggen med Kofax Web CaptureTM. Den här
applikationen möjliggör för organisationer att skapa skanningsoch bildaktiverade kundinriktade webbportaler och andra
webbaserade applikationer.
För många organisationer är mottagandet av ett dokument
också initieringen av en process eller inkomstgenererande
transaktion, eller en fortsättning av processer som kräver
efterföljande dokument. Web Capture gör det möjligt för
organisationer att effektivt samla in innehåll direkt där
dokument tas emot genom att utnyttja befintliga
företagswebbportaler eller andra webbaserade applikationer,

Kofax Web Capture möjliggör för organisationer att skapa skannings- och
bildaktiverade webbportaler. Den låter dig skanna och ladda upp dokument och
bilder. Integrerade navigationsverktyg som miniatyrvisning, zoomning och
rotering gör att användaren enkelt kan granska innehållet. Anteckningar kan
läggas på dokumentet för att ge ytterligare information eller redigering av vissa
områden för att ta bort känslig information.

oavsett om de är på huvudkontoret, i avdelningar eller
hemkontor. Snarare än att kräva att användarna ska ta
innehållet till en centraliserad insamlingsplattform, kan
användarna samla in och skicka information så snart den är

Kraftfull, enkel plattform

tillgänglig, och mata innehåll genom en gemensam uppsättning

Kofax är det enda företaget som erbjuder en enda,

affärsregler för dokumentbehandling, klassificering,

omfattande lösning för att samla in information, från vilken

dataextraktion och rensning.

plats som helst, i stort sett vilket format som helst. Med Web
Capture kan fältrepresentanter på distanskontor eller

Fördelar med Kofax Web Capture:
 Minimerar tiden för att ta emot processrelaterade dokument
 Tar bort kostnader för att samla in, förbereda och skicka
dokument till en central behandlingsplats

 Förbättrar affärsutvecklingen och minskar driftskostnaderna
 Hjälper organisationer att vara mer mottagliga för kunderna
 Upprätthåller en stark förvaringskedja
 Förbättrar processynligheten och ger rapportering från
början till slut

 Förbättrar datakontrollen och minskar felfrekvensen
 Förbättrar kundupplevelsen och erbjuder en
konkurrenskraftig differentiering

detaljhandelsdisken, kunden hemifrån eller partners själva
samla in dokument med hjälp av sin vanliga webbläsare och
lokal skanningenhet, för att initiera affärsprocesser eller
sända in ytterligare information så tidigt som möjligt i
processen. Insamling av denna information vid
ursprungspunkten, från praktiskt taget var som helst, och
leverera den till företagsapplikationer accelererar processer,
minimerar latens, snabbar upp transaktioner och minskar
behandlingskostnaderna för bättre service och en förbättrad
kundupplevelse.
Web Capture är en omfattande verktygsuppsättning som
skannar och avbildar webbapplikationer eller företagsportaler.
Processundantag och förfrågningar om efterföljande
dokument kan sändas in direkt av kunden och kopplas till
kärnaffärssystem och processer.
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Web Capture utökar befintliga infrastrukturinvesteringar direkt
till webbportalerna där innehållet härstammar från, och som
matas in i dessa kärnapplikationer. Inte bara det att
transaktionen påskyndas, en ökad effektiv användning av
processen sker eftersom mer data levereras till processen.

Marknadsledande bildperfektionsteknik
Utmaningarna i samband med att använda kontorsskannrar
eller små multifunktionsmaskiner för att kvalitativt samla in
dokument och data, som gör det möjligt att driva
affärsprocesser och arbetsflöden är större jämfört med att
använda en högkvalitativ produktionsskanner. Om

Touchless Processing
Efter att informationen samlats in av Web Capture, möjliggör
Kofax TransformationTM avancerade automationsteknik en
beröringsfri behandling rakt igenom. Transformation lägger till
dokument- och formulärklassificering, sidseparation,
utmanande dataextraktion och valideringskapacitet för att driva
affärsprocessapplikationer. Genom att automatisera det som
tidigare var arbetsintensiva, felbenägna och tidskrävande
uppgifter, kan KofaxTransformation betydligt minska
arbetskraftskostnader, förbättra informationskvaliteten och
accelerera affärsprocesser.

bildkvaliteten försämras, försämras också
nedströmseffektiviteten av klassificering och extraktion, vilket
resulterar i högre undantags- och korrigeringskostnader.
Web Capture använder Kofax patenterade och

Läs mer om Kofax Web Capture på kofax.com

marknadsledande VirtualReScan® Elite-bildperfektionsteknik, för
att säkerställa att bilder som tas på alla hemmakontorsskannrar
är processklara och av högsta kvalitet. Lösningar som saknar
den avancerade bildbehandlingskapaciteten hos VirtualReScan
Elite, måste förlita sig på kostsamma manuella processer för att
korrigera identifierings- och klassificeringsfel, vilket negativt
påverkar den ekonomiska nyttan av mobil informationsinsamling.
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