Oprogramowanie
Kofax Capture
Jedno rozwiązanie do czerpania informacji z wielu źródeł
Oprogramow anie

W iodące rozwiązanie software’owe dla
przedsiębiorstw do automatycznego
pozyskiwania danych z dokumentów
papierowych i elektronicznych

procesów

“Kofax

Capture”

pozw ala

przyspieszyć

tok

biznesow ych poprzez: uporządkow ane gromadzenie

dokumentów

i

formularzy,

przekształcanie

ich

w

dokładne,

elektronicznie przeszukiw alne zbiory danych i udostępnienie ich w
systemach komputerow ych czy bazach danych. Niezależnie od tego,
czy potrzebne informacje znajdują się w dokumentach papierow ych
czy w plikach komputerow ych, czy znajdują się w oddziale głów nym
firmy czy na biurkach lub w oddziałach firmy rozsianych po całym
św iecie — oprogramow anie “Kofax Capture” zdoła pomóc w
odczytaniu całej potrzebnej informacji szybko i dokładnie.
“Kofax

Capture”

oferuje

przy

tym

niezrów nany

poziom

kompatybilności ze: skanerami, innymi urządzeniami do skanow ania,
systemami zarządzania dokumentami i treścią (DMS i CMS), aplikacjami
do organizacji przepływ ów procesów (w orkflow ), a także bazami
danych. Bez w zględu na sprzęt czy oprogramow anie firmow e
używ ane teraz lub zaplanow ane na przyszłość, można spokojnie
założyć, że oprogramow anie “Kofax Capture” będzie zaw sze w
stanie zeskanow ać, w yekstrahow ać, zindeksow ać i zw eryfikow ać
(w alidacja) dane.

Przechwytywanie danych z dokumentów
“Kofax Capture” zapew nia rozbudow any i solidny (jakość na poziomie
produkcyjnym) mechanizm przechw ytyw ania danych z dokumentów .
W obszarze dokumentów rozpoznaw ania danych oprogramow anie to
stanow i najszybsze i najelastyczniejsze rozw iązanie skanującoindeksujące spośród dostępnych. W zakresie czerpania danych
“Kofax Capture” potrafi w ydzielić z treści istotne fragmenty informacji,
np. tekst drukow any maszynow o, kody paskow e, słow a zapisane
drukow anymi literami, a naw et pola w yboru opcji.
Co w ięcej, rów nież do danych z dokumentów elektronicznych, “Kofax
Capture” stosuje tę samą bardzo skuteczną procedurę indeksującoPotrafi pozyskiwać dane z dokumentów znajdujących się
gdziekolwiek w firmie.

w alidacyjną. Stąd, niezależnie od rodzaju źródła dokumentów ,
używ anych systemów

do zarządzania przepływ ami czynności

biznesow ych oraz systemów do zarządzania treścią trafia informacja
zindeksow ana zaw sze jednakow o — tak w ięc firma zyskuje pew ne,
łatw e

i

szybkie

w yszukiw anie

danych z

całości zasobów

informacyjnych.

Działanie w organizacjach rozproszonych
Działanie w ielu organizacji jest uzależnione od opartych o dokumenty
procesów , które rozpoczęte w pew nych lokalizacjach odległych
muszą zostać dokończone gdzie indziej. “Kofax Capture Netw ork
Server” stanow i w ypróbow ane, pew nie działające rozw iązanie tego
problemu, przyspieszające i obniżające koszty takich w łaśnie

www.kofax.com

procesów biznesow ych. Serw er sieciow y, przew idziany w pakiecie
“Kofax Capture”, pozw ala przechw ycić dokumenty i dane z odległych
oddziałów /biur firmy w prost do systemu “Kofax Capture” np w
centrali.

Spółka Kofax plc (giełda LSE: KFX) jest w iodącym na rynku dostaw cą
rozw iązań automatyzujących procesy biznesow e realizow ane na
bazie dokumentów . Kofax już od ponad 20 lat dostarcza nagradzane

Skalowalność pod kątem rozwoju
“Kofax Capture” jest aplikacją zbudow aną modułow o, która po
zainstalow aniu od zaraz tj. w prost z pudełka i bez dodatków będzie
w stanie sprostać potrzebom przechw ytu danych z dokumentów
typow ym dla oddziału firmy, a po rozszerzeniu będzie w stanie
spełnić

Informacje o Kofax

skomplikow ane w ymagania w łaściw e w ielkim (w ielkie

w olumeny dokumentów ) przedsiębiorstw om krytycznie w ażnym dla

rozw iązania,
organizacji
zarządzanie:

które
poprzez

uspraw niają

przepływ

dokładniejsze,

przechw ytem,

informacji w

szybsze

przekształcaniem

i

całej

oszczędniejsze
oraz

w ymianą

biznesow ej informacji krytycznej, czy to pow stającej na papierze,
znajdującej się na faksach czy to w e-dokumentach różnych
formatów .

codziennego funkcjonow ania ich organizacji macierzystej. Od setek

Rozw iązania te zapew niają szybki zw rot z inw estycji tysiącom

do milionów dokumentów przechw ytyw anych dziennie — “Kofax

klientów z obszaru: usług finansow ych, administracji publicznej,

Capture” podoła im w szystkim.

outsourcingu

procesów

biznesow ych,

opieki

zdrow otnej,

zaopatrzenia i z innych sektorów rynku.

Zindywidualizowany na potrzeby użytkownika
Dziesiątki modułów plug-and-play pozw alają konfigurow ać aplikację
“Kofax

Capture”

w

sposób

zoptymalizow any

do

specyfiki

poszczególnych procesów biznesow ych — od zautomatyzow anego
rozdzielania dokumentów , skanow ania korespondencji pocztow ej,

Kofax dostarcza te rozw iązania poprzez sw oją w łasną organizację
przedstaw icielstw , a także za pośrednictw em sieci ponad 1000
autoryzow anych partnerów w ponad 60 krajach obu Ameryk, regionu
EMEA (Europa, Bliski Wschód, Azja) oraz regionu Azji i Pacyfiku.

poprzez automatyczne segregow anie dokumentów niestrukturalnych,
aż po stw orzenie potężnego narzędzia do przetw arzania formularzy,

Więcej inform acji: w w w .kofax.com lub dow iedz

zdolnego

najtrudniejszych

się w jaki sposób w ykorzystujem y technologie

dokumentów . Umożliw ia rów nież pisanie w łasnych modułów —

naszych partnerów w Efem atic odw iedzając

pozw ala na to elastyczna i otw arta architektura oprogramow ania

w w w .efem atic.pl.

w ydzielić

istotne

dane

naw et

z

“Kofax Capture”; w pakiecie jest załączona treść programu od
przykładow ego modułu, który ułatw i rozpoczęcie programow ania.
“Kofax

Capture”

integruje

się

z

aplikacjami do zarządzania

przepływ em czynności biznesow ych jak i treścią, a za pomocą
standardow ych skryptów daje się w sposób prosty podłączyć do
różnych systemów biznesow ych: IBM®, Oracle®, Microsoft®, Open
Text®, Hyland®, Interw oven® i w ielu innych. Potraf i rów nież
w yeksportow ać dane do dow olnej bazy danych kompatybilnej z
interfejsem ODBC albo do pliku tekstow ego ASCII z danymi
separatorami.

Dzięki

tej

elastyczności

“Kofax

Capture”

jest

doskonałym kandydatem na aplikację w ejściow ą (front-end) dla
dow olnego systemu.

Kofax Capture Enterprise Edition
Oprogramow anie “Kofax Capture” jest dostępne rów nież w w ersji
“Kofax Capture Enterprise Edition”, oferuje ona w ysoką gotow ość
eksploatacyjną i odtw arzalność danych utraconych w razie klęski
żyw iołow ej z myślą o w drożeniach w krytycznych obszarach
funkcjonow ania organizacji. Dzięki zdalnemu, realizow anemu w
czasie rzeczyw istym zarządzaniu pracą systemu mogą Państw o
szybko poradzić sobie z zaistniałą sytuacją kryzysow ą i odzyskać
potrzebną

w ydajność

systemu.

“Kofax

Capture”.

Dzięki

w ykorzystaniu technologii serw erow ej Terminal Services i Citrix ®, z
łatw ością rozszerza możliw ości działania na całe przedsiębiorstw o,
zapew niając przy tym zdalny dostęp on-demand do modułów “Kofax
Capture” i umożliw iając przetw orzenie w iększej liczby dokumentów
w krótszym czasie. Poza tym “Kofax Capture Enterprise Edition”
oferuje opcje dla systemów

zarządzania bazami danych klasy

enterprise, jak np. IBM DB2, Microsoft SQL Server Enterprise, a także
Oracle Database.

www.kofax.com

