Kofax

Analytics for Capture

Oferece painéis interativos com
base na web para dar mais visão
dos dados da sua solução de captura
corporativa da Kofax e aumentar o
insight sobre os negócios.

O Kofax Analytics for Capture™ fornece painéis otimizados prontos
para o uso que expandem a visibilidade da eficácia da sua solução
de captura. E, o que é mais importante, o Kofax Analytics for
Capture disponibiliza exibições interativas do desempenho, da
precisão e da produtividade do sistema, munindo os
administradores de mais meios para avaliar a eficácia da solução de
captura e aprimorar a produtividade geral do sistema.
Com as informações em tempo real em painéis interativos com
base na web do Kofax Analytics for Capture, você pode:
• Examinar o número de lotes e documentos no sistema em
um determinado momento: Basta um só clique para filtrar o
número de lotes e documentos por classe de lote e identificar
com rapidez qualquer gargalo no processo. Isso ajuda a acelerar
as tomadas de decisão sobre a correta mobilização de recursos
humanos para cada tarefa.
• Avaliar estatísticas de produtividade das equipes: Detalhe o
número de lotes, documentos e páginas processados por hora,
dia, mês ou ano, por equipe ou processo de negócio.
• Exiba métricas de precisão entre a extração e a validação e
identifique possíveis aprimoramentos: Chegue ao nível de
campo para identificar campos com baixa confiabilidade que geram
correções manuais e ajude a definir as ações corretas para
melhorar o processo de captura.

O Kofax Analytics for Capture™ fornece painéis otimizados
prontos para o uso que expandem a visibilidade da eficácia da
sua solução de captura.

• Obtenha informações essenciais sobre todos os aspectos da
solução de captura, incluindo desempenho, precisão e custo.

Benefícios do Kofax Analytics for Capture
• Descubra tendências de processos em tempo real para tomar
decisões oportunas.
• Ofereça a usuários de áreas de negócio painéis de
autoatendimento interativos com base na web para disponibilizar
insight de processo e de negócio sem precisar envolver o
Departamento de TI para gerar novos relatórios ou ajustar
consultas de bancos de dados..
• Adapte painéis em tempo real e compartilhe-os com quem quiser.
• Acesse e consolide com facilidade dados de várias instalações do
Kofax Capture™ e aplique funções de segurança para proteger os
dados de forma adequada.

Sobre a Kofax
A Kofax® plc (LSE: KFX) é líder no fornecimento de software
e soluções inovadores para a automação inteligente de
captura e processos para First MileTM da interação com
clientes, uma etapa essencial para o negócio. Essas
interações começam com os sistemas de interação de uma
organização, que geram comunicações de clientes com
alto teor informativo e em tempo real e representam uma
conexão essencial para os sistemas de registro, que são
normalmente aplicativos corporativos rígidos e de grande
escala, com pouca capacidade de adaptação a tecnologias
mais recentes. O sucesso na First Mile pode melhorar
muito a experiência dos clientes de uma organização e
proporcionar redução significativa dos custos operacionais,
aumentando a competitividade e promovendo o crescimento
e a lucratividade. O software e as soluções da Kofax
oferecem retorno rápido sobre o investimento a mais de
20.000 clientes, como prestadores de serviços financeiros,
seguradoras, órgãos públicos e prestadores de serviços de
saúde e de terceirização de processos de negócios, entre
outros mercados. A Kofax oferece esses produtos em suas
próprias estruturas de vendas e serviços e em uma rede
global de mais de 800 parceiros autorizados em mais de 75
países, nas Américas, Europa, no Oriente Médio, África e
Ásia-Pacífico.
Para obter mais informações, visite kofax.com.
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