Kofax

VRS Elite

O Kofax VRS Elite™ melhora a produtividade de digitalização ao
reduzir o tempo de preparação manual de documentos e realçar
automaticamente a qualidade das imagens digitalizadas.

Melhora automaticamente a
qualidade das imagens digitalizadas,
promovendo um drástico aumento
da produtividade de digitalização e
da eficiência da captura.

Antes do Kofax VRS Elite, as empresas precisavam contratar
especialistas em processamento de imagens em documentos
para definir as configurações de scanner para suas operações.
Mesmo assim, o resultado muitas vezes eram imagens confusas,
inclinadas e simplesmente ilegíveis, levando a novas digitalizações
dos documentos originais, demoradas e caras. Hoje, o Kofax VRS
Elite aplica automaticamente as configurações de digitalização
adequadas e literalmente limpa as imagens digitalizadas. Os
resultados são maior precisão dos softwares de reconhecimento
óptico de caracteres (OCR) e de reconhecimento de escrita manual
(ICR), redução do tamanho dos arquivos e muito menos tarefas de
preparação de documentos e atividades manuais que gastam tempo
e dinheiro da sua organização.
• Reduza a preparação de documentos. Simplesmente remova
os grampos e os clipes de papel, coloque seus documentos no
alimentador e pressione o botão de digitalização. Não é preciso ter
nenhuma experiência.
• Capture cor sob demanda sem alterar as definições do
scanner. Não é necessário separar documentos em preto e
branco. Também não é preciso inserir páginas separadoras. O
Kofax VRS Elite automaticamente determina como tratar seus
documentos coloridos na velocidade nominal do scanner.
• Acabe com pilhas de papel num piscar de olhos. Com menos
tarefas manuais e menor intervenção do operador, as digitalizações
e o processamento tornam-se mais rápidos.

O Kofax VRS Elite cria automaticamente imagens de alta qualidade
e também possibilita a criação e o ajuste de perfis para aplicação
automática com base em características específicas dos documentos.

• Produza a imagem perfeita na primeira digitalização, sempre.
Diga adeus à redigitalização. Além de corrigir automaticamente as
imagens para você, o Kofax VRS Elite fornece ferramentas simples
para fazer pequenos reparos sem sequer tocar no documento original.
• Implante a digitalização distribuída ou remota com eficácia. O
Kofax VRS Elite reduz a complexidade da digitalização e ajuda a
garantir a mais alta qualidade às digitalizações em seus sites remotos.

O que o seu scanner está tentando dizer?

Perfis automáticos

O Device Health do Kofax VRS Elite comunica problemas
do scanner que podem afetar as operações e a qualidade e
aciona os administradores, para que possam tomar medidas
visando à manutenção da eficiência máxima.

O Kofax VRS Elite pode criar e aplicar perfis
automaticamente, com base nas características dos
documentos. Utilizando a avançada tecnologia Kofax, o
Kofax VRS Elite entende cada documento e pode aplicar
dinamicamente perfis do Kofax VRS Elite ao documento, para
obter melhores resultados e operações de digitalização mais
rápidas. Os perfis do Kofax VRS Elite têm gerenciamento
centralizado e são aplicados automaticamente a cada
estação, oferecendo consistência ao longo de toda a
operação de digitalização e reduzindo significativamente os
custos indiretos.

Qual é o lado de cima? Na verdade, não
importa
Não perca tempo colocando todos os seus documentos em
uma mesma direção antes da digitalização. O Kofax VRS Elite
analisa automaticamente o conteúdo de cada documento
digitalizado e corrige a orientação da imagem durante o
processamento, mesmo quando a digitalização é feita em
modo duplex. Alimente um documento de ponta cabeça. Ao
contrário. Ou inclinado, ou girado em 90 graus. Não importa.
O Kofax VRS Elite orienta a imagem corretamente.

Páginas em branco não causam mais problemas
A página está em branco? Há algum conteúdo? Ou o
conteúdo realmente “vazou” do outro lado da página? O
Kofax VRS Elite tem a resposta, e os operadores de scanner
não precisam mais avaliar páginas em branco em busca
de um possível conteúdo. Isso reduz os custos associados
ao armazenamento de páginas em branco e os desafios
causados pela introdução de páginas em branco no fluxo
de trabalho de documentos. O Kofax VRS Elite também
minimiza o risco de uma página com muito pouco conteúdo
ser confundida com uma página em branco.

Mesmo os documentos mais difíceis não são
problema para o Kofax VRS Elite
Antes, era quase impossível digitalizar com êxito um
documento com um fundo complicado e com textura, como
papel milimetrado, plantas e papéis de segurança. Agora, o
recurso Intelligent Cleanup do Kofax VRS Elite oferece uma
opção de qualidade de imagem adicional para processar até
mesmo os documentos mais desafiadores. O Intelligent
Cleanup possibilita aos usuários digitalizar facilmente uma
mais ampla gama de documentos, reduzindo a preparação de
documentos e dando aproveitamento máximo ao tempo de
digitalização.

Capture cor como quiser
A captura da cor é importante para seu negócio? O Kofax
VRS Elite pode descobrir documentos coloridos entre
documentos em preto e branco sem alterar as configurações
do scanner e sem nenhuma intervenção manual. Esqueça
o uso de folhas separadoras ou de códigos de controle para
separar os documentos coloridos e em preto e branco em
um mesmo lote.

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.

Faça download de uma versão de
demonstração gratuita no site
www.kofax.com/vrs

Às vezes, um pouco de cor ajuda bastante
Um pouco de cor – como carimbos de data, destaques ou
logotipos – não é problema. O Kofax VRS Elite preserva
esses pequenos, mas importantes, bits de cor na imagem
digitalizada, ajudando a manter a integridade do documento
original.
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