Racionalização da Conversão
de Papel para Digital
> Mergulho nas Tarefas e Gerenciamento
do Volume de Trabalho
> Gestão Centralizada de Projetos
> Garantir a qualidade e precisão
> Captura Automática de Dados
> Processo de Balanceamento
de Carga
> Compreender o seu ROI

Oferecenco digitalização ilimitada, opções de captura

OBTENHA

automática de dados e geração de relatórios inigualáveis e

DIGITALIZAÇÃO

ILIMITADA
SEM CUSTO POR
CLIQUE

instrumentos de auditoria, Dokmee Capture é o software
ideal para escritórios de serviço de digitalização e para os
departamentos centralizados de digitalização dentro de
grandes corporações ou empresas que procuram converter
um grande acúmulo de arquivos. Este é um estado da solução
de ponta para simplificar a conversão do papel para arquivos
eletrônicos pesquisáveis de uma maneira que economiza
tempo e dinheiro.
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Divida Tarefas e Gerencie o
volume de Trabalho

Garanta a Qualidade e Precisão

Separe a digitalização, controle de qualidade, indexação
e processos exportadores em tarefas independentes
que podem ser executados simultaneamente por
diferentes usuários. Efetivamente transforma o
processo de digitalização em uma linha de montagem
que pode ser adaptada às necessidades específicas e
cuidadosamente gerida para maximizar a eficiência e
minimizar os custos através da eliminação de papel.

Opções de aprimoramento de imagem estão
disponíveis, bem como a integração com o software de
aprimoramento de imagem a partir de scanners com
drivers TWAIN e ISIS. Ferramentas de edição e opções
práticas de atalho para economia de tempo, como
teclas de atalho que são para utilização intuitiva, fazem
o processo de digitalização e de controle de qualidade
mais rápido e preciso do que nunca.

Entenda seu ROI (Retorno do
Investimento)

Captura Automática de Dados

Acompanhe a produtividade e a eficiência dos
usuários e processos. As construções na ferramenta
de relatórios permite aos administradores controlar
e auditar automaticamente a produtividade e
lucratividade ao invés de um processo de registro
manual de alternativa. Entra os custos de insumos e
receitas para que os relatórios de rentabilidade sejam
automaticamente gerados. Os relatórios podem ser
gerados pelo perfil, pelo lote, pelo módulo, ou pelo
usuário durante períodos específicos de tempo. Salve e
envie para os gerentes em Word, Excel, PDF e formato
SAP Crystal Reports.

Configure modelos de reconhecimento para texto
digitado, códigos de barras, escrita, caixas de seleção e
muito mais. Dokmee Capture fornece as ferramentas
para a extração automática de dados de forma eficiente
e precisa, o que por sua vez torna fácil de se encontrar
e recuperar arquivos eletrônicos. Coloque as imagens
e dados em qualquer estrutura de sistema de gestão
documental ou compartilhamento de arquivos,
juntamente com nomeação automática de arquivos
e criação de pastas para organização e colaboração
rápida e eficiente.

O PROCESSO DO Dokmee Capture
PASSO
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DIGITALIZAÇÃO

CONTROLE DE
QUALIDADE

REDIGITALIZAÇÃO

ÍNDICE

ÍNDICE DE
CONTROLE
DE QUALIDADE

EXPORTAÇÃO

RELATÓRIO

· ISIS
· TWAIN
· Importar imagens
· Separação
Automática

· Visualização em
Miniaturas
· Teclas de atalho
· Limpeza de
Imagem
· Comentários de
Arquivo

· Substituir
· Inserir
· Anexar

· Pesquisa de
Banco de Dados
· Reconhecimento
Zona

› Código de barras
› Código OR
› OCR
› ICR
› OMR
› MICR

· Verificar Dados
· Localizar e
Subsitutuir
· Identificar
Valores em
Branco

· Texto Completo
OCR
· PDF & TIFF
· JPEG & BMP
· Carregamento
Direto
· Arquivo Plano
· CSV
· XML

· Rentabilidade
· Produtividade
· Contagens de
Imagem
· Curso Chave
· Gerenciador de
Tempo
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