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Captura de informações potente

Um aplicativo tudo-em-um de
última geração para digitalização
em lote que facilita o arquivamento
de documentos para empresas de
pequeno e médio portes.

O Kofax Express™ possibilita às empresas controlar o fluxo de
informações de entrada convertendo pilhas de papel em conteúdo
comercial eletrônico acionável e gerenciado, que pode ser armazenado
e arquivado. Este pacote potente facilita rápida digitalização, indexação
e exportação de documentos por qualquer pessoa.
Fácil de usar para usuários iniciantes e flexível para os especialistas,
o Kofax Express automatiza o processo de indexação e marcação de
documentos, reduzindo o tempo e a complexidade do arquivamento
de informações. Os dados capturados pelo Kofax Express podem ser
enviados a mais de 100 diferentes sistemas de retaguarda, incluindo
Microsoft® SharePoint®, ECM, BPM, arquivos e sistemas de referência.

Escalável e extensível

O Kofax Express permite adicionar estações de trabalho para
indexação, reconhecimento e exportação. Essa flexibilidade oferece a
capacidade de aumentar o poder de processamento e de estações
adicionais para aumentar o rendimento do sistema.

Interface com o usuário intuitiva e amigável

O software tem a interface dos aplicativos do Microsoft® Office 2007
com que os usuários já estão familiarizados. Os operadores podem
executar comandos com um único clique no mouse, o que acelera o
processo de adoção e aumenta a produtividade.

A mais alta qualidade de imagem

A interface do usuário de fácil utilização só
requer treinamento mínimo, permitindo uma
adoção mais rápida e maiores ganhos de
produtividade.

A inovadora tecnologia SmoothView™ permite que os usuários
manipulem facilmente várias imagens de documento. Os usuários
podem localizar, substituir, coletar, aumentar o zoom, alternar,
ordenar e posicionar imagens de documentos de formas que seriam
impossíveis em documentos em papel. O Kofax VRS Elite™ (software
patenteado de aperfeiçoamento de imagens) fornece imagens com
melhor aparência que os originais em papel, sem necessidade de
qualquer preparação ou configuração de documentos pré-digitalização.

Integração com SharePoint e outros sistemas

A perfeita integração com o Microsoft SharePoint possibilita que o
Kofax Express indexe, classifique e entregue documentos e dados
para o SharePoint para uma integração fácil e rápida. Uma API
de exportação também está disponível para casos de exportação
personalizados ou avançados.

Reconhecimento de dados e por zonas

O Kofax Express extrai dados de documentos automaticamente
usando OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para texto e ICR
(reconhecimento inteligente de caracteres) para trechos manuscritos.
Os códigos de barra são extraídos automaticamente e os dados são
preenchidos em campos de índice. Esse reconhecimento automático

de dados acelera a indexação de documentos e garante maior
precisão.
Além disso, dados de campos de índice são extraídos
automaticamente. Os usuários podem treinar o programa
para localizar as principais informações de índice em um
documento. O programa se “lembrará” dessa localização e
extrairá os dados de documentos futuros, reduzindo o tempo
de processamento de documentos e facilitando a indexação
para os usuários.

Recursos de código de barras

O mecanismo de código de barras aperfeiçoado do Kofax
Express consegue ler os códigos de barra 1D e 2D mais usados,
mesmo aqueles parcialmente afetados por carimbos, escrita ou
manchas de café. A digitalização colorida aumenta ainda mais a
precisão, permitindo uma decodificação perfeita de códigos de
barras com baixas resoluções (100 ou 150 dpi). O Kofax Express
detecta códigos de barras em qualquer lugar da página, mesmo
que não estejam alinhados horizontal ou verticalmente.

Reconhecimento em áreas específicas

Os usuários do Kofax Express agora podem indexar
documentos com muita facilidade: basta selecionar o texto
no documento com o mouse. O Kofax Express preenche
o campo de índice automaticamente com as informações
realçadas pelo usuário, minimizando o uso do teclado e
tornando a indexação de documentos mais fácil e rápida.

Pasta de controle

O Kofax Express processa automaticamente imagens (TIFF,
BMP, JPEG e PDF) carregadas em uma pasta monitorada
como se tivessem sido enviadas por um scanner. Esse recurso
permite ao Kofax Express processar imagens com origem, por
exemplo, em MFPs, faxes e imagens salvas, oferecendo uma
única interface para o repositório de retaguarda do usuário para
todas as imagens, seja qual for sua origem.

PDF habilitado para buscas

O recurso PDF habilitado para buscas inclui texto dinâmico
com imagens em PDF, permitindo que os usuários encontrem
informações em documentos PDF com facilidade e precisão.

Compactação de imagens

A compactação captura imagens coloridas nítidas e claras, ao
mesmo tempo que gera arquivos com tamanho pequeno de
imagens em preto e branco, possibilitando maior rapidez no
processamento posterior e aumentando a eficiência.

Exportação em segundo plano

A exportação em segundo plano complementa o PDF
habilitado para buscas e a compactação de imagens. Ao
processar esses tipos de arquivo em segundo plano, o
operador pode continuar a digitalização em primeiro plano. A
exportação em segundo plano também é útil para exportação
de arquivos grandes nos padrões PDF e TIFF.

Scripts de validação de pesquisas em bancos
de dados
Os administradores podem usar o VB.NET para criar scripts
de validação para a implementação de regras de negócio,
pesquisando dados em diversas fontes de bancos de dados
ou validando os dados inseridos em um campo.

Redigitalização com um só clique

Quando uma página for digitalizada com um canto dobrado,
com um lembrete afixado ou se ocorrer sobreposição de
documentos, não haverá alternativa senão a redigitalização.
Nesses casos, a opção de “Redigitalização com um só clique”
aprimora o processo inserindo o documento redigitalizado na
posição correta, sem necessidade de redigitalizar todo o lote.

Separação flexível de documentos

O Kofax Express pode separar grupos de documentos
automaticamente, eliminando a necessidade de digitalizar um
documento por vez. Basta encher o alimentador automático de
documentos até sua capacidade máxima, e o Kofax Express
dividirá automaticamente o lote em grupos de documentos
individuais, com base em códigos de controle, códigos de
barras ou páginas em branco inseridas no lote. O Kofax
Express processa documentos mais rápido do que nunca,
mantendo seu scanner em operação contínua enquanto
executa as tarefas de separação.

Processamento pós-digitalização com VRS
Corrections

Caso encontre um documento de baixa qualidade que não seja
possível converter em uma imagem legível, o Kofax Express
não desligará o scanner para aguardar uma ação do operador.
Em vez disso, seu recurso VRS Corrections separará a imagem
para inspeção e correção posteriores pelo operador, dispensando
a redigitalização do documento. O Kofax Express retém informações
suficientes do documento original para que o operador possa
corrigir manualmente a imagem depois da digitalização,
assegurando o funcionamento ininterrupto do scanner.

Histórico visual do comando Desfazer

Todos confiam no botão Desfazer. Porém, após desfazer
diversas etapas, é fácil perder a noção de onde você estava,
do que foi desfeito e do que pode ser refeito sem erros. O
Kofax Express tem um recurso de histórico visual do comando
Desfazer, que exibe a sequência de tudo o que foi feito – ou
desfeito – em qualquer imagem de documento.

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 mais informações, visite www.kofax.com.

Baixar uma versão de teste no: www.kofax.com/express
© 2013 Kofax, Inc. All rights reserved. Kofax, the Kofax logo, Kofax Express, VirtualReScan (VRS) and First Mile are trademarks or registered trademarks of Kofax, Inc. in the U.S. and other
countries. Other names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. (03.2013)

