Simplifique a digitalização para
a cloud com o Capture for
Xerox® DocuShare® Flex

A plataforma de gestão
de conteúdos Xerox®
DocuShare® Flex ajuda as
PME's e as grandes
organizações a realizarem
a transformação digital,
a clientes e a funcionários.
O Xerox ® DocuShare ® Flex é uma oferta de
gerenciamento de conteúdo de software
como um serviço (SaaS) com o suporte
do Microsoft ® Azure ® que permite que sua
organização capture, extraia e processe
informações, transformando-a em
inteligência utilizável e permitindo que seu
pessoal trabalhe de modo mais inteligente,
rápido e produtivo.

CAPTURAR CONTEÚDO E EXTRAIR
DADOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS
É UM DESAFIO CADA VEZ MAIOR

Apesar do ambiente voltado para o digital
dos dias de hoje, documentos impressos
continuam a abarrotar as organizações,
desde negócios pequenos e médios até
os departamentos das grandes empresas.
Os processos resultantes, baseados em
documentos impressos, são lentos,
trabalhosos e propensos a erros.
A capacidade de digitalizar esses documentos
de modo eficiente e automatizar esses
processos antiquados reduzirá os custos
e aprimorará a produtividade, ajudando
os funcionários a encontrar as informações
mais rápido, a colaborar de modo mais eficaz
e a realizar tarefas de negócios com mais
precisão e eficiência.

A P R E S E N TA N D O A C A P T U R A D E DA D O S

XEROX® DOCUSHARE® FLEX
PLATAFORMA DE GESTÃO
DE CONTEÚDOS

42%
dos inquiridos numa pesquisa da
AIIM dizem que contratos, pedidos
e outros documentos ainda são
assinados em papel.
AIIM, 20171
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AD HOC DE QUALQUER DISPOSITIVO
COM CERTIFIC AÇ ÃO T WAIN

A plataforma de gestão de conteúdos Capture
for Xerox ® DocuShare ® Flex permite captura,
classificação e validação a pedido para uma
ampla gama de documentos desde faturas e
pedidos de venda a contratos e arquivos
legais – com OCR automático baseado na
cloud para o Xerox ® DocuShare ® Flex. Além
disso, as funcionalidades de visualização e
indexação são perfeitamente integradas com
o interface Web do DocuShare ® Flex.

De acordo com a AIIM, cerca de
um terço dos escritórios estão
abarrotados de papel e atolados
de processos envolvendo
documentos impressos.
AIIM, 2017 2

Os principais recursos do Capture for Xerox®
DocuShare ® Flex aumentam as funcionalidades de
processamento de imagens e também os workflows
e o trabalho colaborativo.
RECURSOS
•

Configuração rápida e fácil sem
envolvimento do IT

•

Criação e armazenamento de documentos
PDF pesquisáveis, sem esforço

•

Integração perfeita com a interface
DocuShare® Flex

•

Captura, indexação e arquivo fácil de
documentos digitalizados, bem como de
documentos capturados por um dispositivo
móvel ou movidos do seu PC desktop com
um simples drag & drop

FLUXO DE TRABALHO
•

Visualizador de documentos integrado com
seleção de ligações de metadados,
e simplificada para ajudar a organizar as
informações e os fluxos de trabalho

•

Capacidade de gravar etapas de fluxos de
trabalho personalizadas a serem executadas
imediatamente após a captura

•

Entrega de documentos capturados em fluxos
de trabalho de validação e de aprovação

COLABORAÇÃO

•

OCR automático baseado na cloud em todos
os idiomas

•

Anotação fácil de imagens para partilha
de insights

•

Folhas separadoras com código de barras
para digitalização em lote mais rápida

•

Redação para ajudar a controlar o que
é comunicado a quem

44%

entre os inquiridos dizem que
disponibilizar acesso a conteúdos
a partir de qualquer lugar e a
qualquer momento é o principal
benefício da utilização de sistemas
de captura nas suas empresas.
Mais de 40% indicam que verificam
melhorias na produtividade
processual aprimorada.
AIIM, 2017 3

Refinamento de imagem com
enquadramento, retoque, compressão
e rotação e exportação de PDF

•

Para iniciar um fluxo de trabalho de captura,
basta selecionar Digitalizar no menu Adicionar.

Para indexação fácil de documentos como faturas, basta selecionar a ligação ou destacar o texto
na imagem para atribuir uma propriedade.

Para saber mais sobre como o Capture for Xerox ® DocuShare ® Flex pode ajudar
seu negócio ou departamento a assumir o controle dos seus processos baseados em
impressos para aumentar a produtividade e cortar custos, basta entrar em contato
conosco em docushare.info@xerox.com ou visitar www.docushare.com.
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