Kofax

Transformation
Modules

Faça mais com menos

A mais poderosa e ﬂexível solução
para classiﬁcar, separar e extrair
automaticamente documentos
em papel e eletrônicos, em toda a
empresa.

Os Kofax Transformation Modules são uma suíte de aplicativos complementares ao Kofax Capture que dinamizam a transformação de documentos em informações eletrônicas estruturadas, prontas para utilização
em processos de negócio.
Ao substituir processos de classiﬁcação de documentos e inclusão
de dados manuais, propensos a erro e dispendiosos, os Kofax
Transformation Modules possibilitam:
• aumentar a velocidade de processamento − aproveite ao máximo
os sistemas de computador de alta velocidade para processar
documentos em apenas alguns segundos, reduzindo atrasos e
ajudando a cumprir metas de nível de serviço;
• diminuir custos operacionais − reduza drasticamente a mão de obra
manual necessária para processar grandes volumes de documentos
e o número de exceções para processamento posterior, que em geral
custam caro;
• aumentar a visibilidade de documentos e dados − armazene
documentos eletronicamente, com informações de índice abrangentes,
que permitem buscar e acessar dados de maneira eﬁciente.
Para o seu negócio, isso signiﬁca mais rapidez no atendimento ao
cliente, maior lucratividade e menos risco de inconformidade.

Capacidade inigualável de automatizar processos
orientados por documentos em toda a empresa

De forma automática e precisa, os Kofax Transformation Modules
extraem dados de faturas, formulários, correspondências e qualquer
outro tipo de documento.

Os Kofax Transformation Modules oferecem tecnologias inteligentes de
reconhecimento de documentos que podem classiﬁcar, separar e extrair
qualquer documento, independentemente de tipo, conteúdo ou formato.
Com isso, os usuários podem obter aproveitamento máximo de uma
única solução para todos os processos de documentos e negócio, em
toda a empresa, incluindo:
• processamento de faturas − extraia e valide dados de cabeçalho,
quantidade e itens das faturas de fornecedores, eliminando custos de
inclusão manual de dados e reduzindo as exceções de processamento;
• salas de expedição digital − classiﬁque toda a correspondência
recebida assim que chega à organização, de forma que possa ser
encaminhada para departamentos e indivíduos por meio do ﬂuxo de
trabalho, eliminando-se a classiﬁcação manual de documentos;
• processamento de formulários − classiﬁque vários tipos e revisões de
formulários e extraia dados escritos à mão e de códigos de barras, para
eliminar a classiﬁcação de documentos e reduzir a inclusão manual de dados;
• processamento de pedidos de vendas − extraia dados de pedidos
de vendas digitalizados e enviados via fax e valide-os usando bancos de
dados de produtos, reduzindo o ciclo do pedido até o pagamento;

• digitalização para arquivamento − classiﬁque documentos
e extraia vários campos de indexação para permitir o envio
conﬁável para um sistema de gerenciamento de documentos e
garantir sua fácil recuperação;
• separação e identiﬁcação de documentos − identiﬁque
tipos individuais de documentos dentro de grandes pacotes
ou pastas sem folhas separadoras, reduzindo a preparação de
documentos e os custos de revisão de pastas;
• processamento de pedidos de indenização médica –
extraia os dados de formulários US CMS-1500, UB-04 etc.
automaticamente, para acelerar o processamento de pedidos
de indenização e as taxas de determinação automática dos
valores a pagar.

A tecnologia mais potente e o mais rápido
retorno do investimento
Os Kofax Transformation Modules são equipados com as
tecnologias de classiﬁcação, separação e extração com
autoaprendizado da Kofax, as mais avançadas do mundo,
oferecendo os maiores índices de precisão e automação
de todos os tipos de documentos, com o mais rápido
retorno do investimento. As tecnologias de autoaprendizado
têm conﬁguração e manutenção mais simples que as das
tecnologias baseadas em modelos e regras, o que reduz o custo
total de propriedade (TCO) e possibilita automatizar todos os
processos de negócio orientados por documentos.
Os sistemas podem ser treinados previamente para oferecer
altos níveis de automação e precisão já no primeiro dia
de operação, reconhecendo novos tipos de documentos
automaticamente e em tempo real, enquanto processam os
documentos. A tecnologia funciona até com documentos
não estruturados, como correspondência, e dados tabulares
complexos, como tabelas em faturas.

Dados altamente precisos para impulsionar
seu negócio
Os Kofax Transformation Modules oferecem grande capacidade
de validação de dados a partir das suas regras de negócio.
Isso assegura que os dados estejam corretos antes de serem
usados por processos e aplicativos posteriores, reduzindo
os dispendiosos erros e exceções de processamento que
diminuem a agilidade do negócio e afetam as relações com
clientes e fornecedores.

Rápidos e escaláveis para tratar qualquer volume
O processamento paralelo adaptativo possibilita a utilização das
mais recentes CPUs multinúcleo para maximizar o rendimento
do processamento de documentos, permitindo processar em
alguns segundos até os maiores documentos e tratar grandes
volumes com pequena quantidade de recursos de hardware.
Quer você precise de uma solução pontual para automatizar
um processo de negócios único, quer de infraestrutura comum
para todos os seus documentos na empresa inteira, os Kofax
Transformation Modules têm ﬂexibilidade adequada para atender
às suas necessidades.

Aproveitamento máximo da mão de obra
distribuída com interfaces baseadas em
navegador
Os Kofax Transformation Modules oferecem acesso a recursos
de edição e correção de documentos pela Internet a partir
de um navegador web. Com isso, o pessoal distribuído entre
vários locais pode tratar todos os documentos e processos.
Não é preciso instalar nenhum software − basta que o usuário
remoto tenha acesso a um navegador −, o que reduz os custos
de implantação e suporte. Além disso, a implantação é rápida:
com um URL e dados de log-in, o pessoal já pode começar a
processar lotes.

Incomparável suporte a idiomas
Os Kofax Transformation Modules utilizam as mais avançadas
tecnologias de OCR do setor, que reconhecem texto impresso,
em letras de forma e manuscrito em mais de 140 idiomas,
incluindo os conjuntos de caracteres orientais e o alfabeto
árabe*. Há interfaces com o usuário em inglês, alemão, francês,
espanhol, italiano, chinês, japonês e russo.

Máximo aproveitamento da capacidade e
ﬂexibilidade do Kofax Capture
Os Kofax Transformation Modules são totalmente integrados
com o Kofax Capture, a principal solução corporativa de software
de captura automática de documentos em papel e eletrônicos.
Os Kofax Transformation Modules suportam integralmente
as capacidades de captura distribuída, alta disponibilidade e
redundância do Kofax Capture, parte vital de qualquer solução de
captura corporativa.

Sobre a Kofax
A Kofax plc (LSE: KFX) é a principal fornecedora de soluções de
automação de processos comerciais baseados em documentos.
Há mais de 20 anos, a Kofax fornece soluções premiadas, que
facilitam o ﬂuxo de informações dentro de uma organização,
por meio do gerenciamento da captura, transformação e troca
de informações empresariais críticas em papel, fax e formatos
eletrônicos de uma maneira mais precisa, ágil e econômica.
Essas soluções proporcionam um rápido retorno do investimento
a milhares de clientes dos setores de serviços ﬁnanceiros,
administração pública, terceirização de processos de negócios,
saúde, cadeia de suprimentos e outros.
A Kofax fornece essas soluções por meio de suas próprias
organizações de vendas e serviços e por meio de uma rede
global de mais de mil parceiros autorizados em mais de 60
países nos cinco continentes.
Para mais informações, visite www.kofax.com.

* Equipados com NovoDynamics® Verus™ Professional
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