KLASSIFISERING OG RUTING AV DOKUMENTER UTEN SERVER.

AccuRead Automate
Utfordringer for bedriften

Funksjoner

Med de manuelle trinnene som er nødvendig for behandling før og etter

Dokumentklassifisering: Identifiserer og sorterer

skanning, de mange ulike dokumenttypene, kravene til opplæring av

automatisk de skannede bildene av dokumenter som er lagt

ansatte og begrenset nettverkskapasitet på eksterne steder, har mange

i MFP-ens automatiske dokumentmater (ADF)

bedrifter problemer med å fange inn trykt informasjon og senere hente
dem på en enkel måte.

Oversikt
Ved hjelp av Lexmark AccuRead Automate kan en Lexmark MFP
automatisk klassifisere og rute dokumenter, og samtidig trekke ut

Datainnhenting: Finner og innhenter opptil fire individuelle
datafelt på en side og tar med dataene i en indeksfil og/
eller navnet på bildefilen.
Dokumentruting: Sender bilder av dokumenter til
forhåndsdefinerte nettverksmapper

nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer. Resultatet

Varsling: Kommuniserer jobbstatus, påkrevde handlinger

er en enklere og lettere innfangingsprosess for brukerne, som krever

eller viktige meldinger på MFP-ens berøringsskjerm eller

lite opplæring. Dessuten er dette den eneste teknologien i sitt slag

via e-post

som kjører direkte på Lexmark-MFP-en, slik at du sparer kostnader og

Manuell gjennomgang: Lar brukeren verifisere og redigere

administrasjon ved en ekstra server.

uthentede data på MFP-en før ruting

Fordeler

Smarte filnavn: Bruker innhentede data fra et dokument

}} Setter fart i forretningsprosessene ved at du raskt får data fra

indeksmetadata for det skannede bildet.

dokumenter til serversystemene.
}} Minimerer behandlingskostnadene ved å redusere antall manuelle
trinn og overflødige feilkontroller
}} Reduserer investeringen og administrasjonskostnaden ved å bruke
serverløs teknologi som er innebygd på MFP-en
}} Eliminerer feil ved manuell datainnlegging ved at dataene trekkes

med et tidsstempel for å lage dynamiske filnavn og

Selvlærende teknologi: Gjenkjenner og klassifiserer
automatisk nye dokumenter
Oppretting av søkbar PDF: Bruker AccuRead OCR
for å gjøre et hvilket som helst skannet tekstbasert
dokument søkbart

ut automatisk
}} Forenkler overholdelse av regler og gir bedre kundeservice ved at
det går raskere å hente informasjon
}} Forenkler innfangingsprosessen ved å eliminere manuelt oppsett for
hver dokumenttype

Ideelt for:
}} Store og spredte organisasjoner som er opptatt av kontroll,
kostnadsreduksjon og integrering av systemer

Se AccuRead Automate-dokumentasjonen på http://support.lexmark.
com for mer informasjon om produktets funksjoner og betjening.

}} Små organisasjoner som er fokusert på kostnadsreduksjon,
forbedring av kundeservice og mer effektiv drift

Produktnummer: 82S0917, 82S0979
Minne: Minimum 1 GB RAM
Harddisk:Kreves
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