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Zoptymalizuj swoje rozwiązanie 
do przechwytywania dokumentów

Obecnie wiele firm korzysta z oprogramowania do 

rozpoznawania dokumentów. Firmy, które wdrożyły 

programy do skanowania dokumentów, lokalnie lub 

w chmurze, często uświadamiają sobie, że czas 

i finanse, które dzięki temu zaoszczędziły 

niekoniecznie spełniają ich oczekiwania.

Prawie w każdym przypadku przyczyna takiego stanu 

rzeczy tkwi nie w słabościach oprogramowania, lecz 

w poświęceniu niewystarczającej ilości czasu na 

odpowiednie przeszkolenie użytkowników, 

przekładające się na niski poziom ich kompetencji. 

Jeśli Twoja firma wdrożyła oprogramowanie do 

skanowania dokumentów i przeszkoliła 

użytkowników końcowych w zakresie stosowania 

najlepszych praktyk, prawdopodobnie wiesz, o czym 

mowa.

Pracownicy, dysponujący wiedzą w danym obszarze 

zagadnień biznesowych powinni mieć zapewniony 

czas na realizację zadań wymagających takich 

kompetencji. 

Narzędzia, którymi posługują się pracownicy 

powinny to umożliwiać, a nie sprawiać, że będą 

musieli zajmować się innymi, nużącymi zadaniami, 

niezwiązanymi z ich znajomością biznesu.

Na podstawie doświadczeń setek Klientów, 

korzystających z programów do rozpoznawania 

dokumentów możemy stwierdzić, że w wielu 

przypadkach to właśnie brak specjalistycznej wiedzy 

uniemożliwia optymalne wykorzystanie potencjału 

takich rozwiązań, tj. skrócenia czasu na wykonywanie 

rutynowych zadań i obniżenia kosztów. Jeśli jesteś 

w gronie takich firm, niezależnie od użytkowanego 

oprogramowania do rozpoznawania dokumentów, 

usługa it.captureADD świadczona przez firmę itelligence 

może wesprzeć Cię w zakresie optymalnego 

wykorzystania możliwości Twojego rozwiązania.

100%
Zautomatyzowane 
rozpoznawanie 
dokumentów w

Usługa it.captureADD polega na zminimalizowaniu 
kosztów i zautomatyzowaniu dużej liczby 

przychodzących dokumentów. Łącząc technologię 
automatyzacji procesów biznesowych i wiedzę 
specjalistów, można uzyskać pełną automatyzację 
rozpoznawania dokumentów.
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Opcja Tech Service zapewnia optymalne wykorzystanie 

potencjału lokalnej wersji rozwiązania. Tech Service 

pomoże Klientowi zoptymalizować i zwiększyć liczbę 

dokumentów, które mogą być przetwarzane 

automatycznie. 

Dzięki opcji it.captureADD o nazwie Full Service 

dokumenty są skanowane w centralnym rozwiązaniu 

it.captureADD, a ich przetwarzanie nie wymaga od Klienta 

żadnej pracy ręcznej. Innymi słowy, Full Service zapewnia 

100%-ową automatyzację rozpoznawania dokumentów 

i tworzenie dokumentów bez ryzyka utraty informacji.

Korzyści oferowane w ramach usługi 
     Wyższa efektywność 

     Obniżone koszty 

     Szybsza realizacja zadań 

     Odciążenie cennych zasobów

Jak osiągnąć rezultaty w krótkim czasie? 
Po szybkim wdrożeniu jednej z usług świadczonych 

przez itelligence, Twoja organizacja będzie gotowa 

zoptymalizować proces rozpoznawania dokumentów. 

Nasi eksperci są gotowi do obsługi oprogramowania 

it.captureADD, SmartSCAN, Kofax, BASWARE, Readsoft, 

DocuStar, IRIS i każdego innego rozwiązania do 

rozpoznawania dokumentów, którym dysponujesz.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Skontaktuj się z nami 
» offers@itelligence.pl
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Tworzenie dokumentów 
cyfrowych bez ryzyka 
utraty informacji

itelligence sp. z o.o.   Owocowa 21B   62-080 Tarnowo Podgórne   Polska   offers@itelligence.pl   www.itelligencegroup.com

Dwie wersje it.capture Service

Korzyść Tech Service Full Service

Skróć czas spędzony na rozpoznawaniu dokumentów p p

Skróć czas spędzony na optymalizacji rozwiązania p p

Kontrola działania dla zapewnienia wysokiej wydajności p p

Zwiększ automatyzację w obsługiwanych dokumentach do 100% p p

Miesięczne raporty:

    Raport działania

    Rezultaty obniżenia kosztów

    Rekomendacje dla ulepszenia

p p

Wsparcie dedykowanych ekspertów p

Obsługa 100% przychodzących dokumentów p

Wyeliminuj koszty hostingu rozwiązania p

Rozpoznawanie dokumentów bez ryzyka p

Dodatek: Rozpoznawanie fizycznych dokumentów O

Dodatek: Kontakt z Dostawcą O

 p -  Obowiązujące, O -  Może zostać dołączony jako dodatkowa usługa

Optymalizacja Techniczna

Weryfikacja Dokumentu

Kontakt z Dostawcą

Mniejsze Koszty

Zwiększona Wartość

Przewaga Konkurencyjna

it.capture Service


