
Resumo da solução

Expanda os seus processos essenciais de negócios para os 
funcionários à distância
A equipe de campo trabalha fora do ambiente do escritório, entregando, reparando ou fazendo a manutenção de um serviço. Apoiá-los com a tecnologia 
certa possibilita um dia de trabalho melhor e mais eficaz para as equipes ou funcionários em campo. Ao expandir o alcance dos seus processos de 
negócios para os funcionários à distância, você pode otimizar o tempo necessário para inserir dados essenciais nos processos de geração de receita.

Considere apenas alguns dos diferentes funcionários à distância que estão coletando dados em suas rotinas diárias:

Os funcionários à distância não precisam voltar ao escritório para atualizar dados

A Kodak Alaris é especialista em captura de dados e estamos capacitando funcionários à distância em todo o mundo com a nossa plataforma de 
captura móvel, Info Input. Ao dar à sua equipe a liberdade de concluir o trabalho no ponto de entrega do serviço ou em movimento, nós o ajudamos 
a aumentar a sua produtividade e direcionar a eficiência para os seus processos essenciais de negócios.

Insira documentos no mesmo fluxo de trabalho como se eles tivessem sido digitalizados no escritório

• Formulários de pesquisa
• Comprovantes de entrega
• Contratos

• Formulários de seguro de vida
•  Integração de novos clientes
• Contratos
• Avaliação de seguros
• Instruções ao cliente

• Aplicação de habitação
•  Formulários de 

reivindicações de benefícios
• Contratos

•  Formulários para assistência 
social

•  Atualizações de prontuários 
de visitas médicas 
domiciliares

• Contratos
•  Formulários de integração de 

clientes
•  Formulários de conclusão de 

serviço

CONSTRUÇÃO FINANÇAS GOVERNO SAÚDE HORIZONTAL

A solução da Kodak Alaris permite que os 
seus funcionários à distância capturem dados 
inteligentes no local e os direcione para os 
processos de negócios onde são necessários. 

Entre em contato com o seu fornecedor  
para obter mais informações sobre como  
a Kodak Alaris pode ajudar a dar suporte aos 
seus funcionários à distância.

Colete os dados no seu 
smart phone usando o 

aplicativo e a câmera do 
celular.

Envie os dados para  
o processo de automação 

já criado.

E os dados chegam ao local 
necessário, no formato 

necessário, em tempo quase real.

Fale conosco:  
www.alarisworld.com/pt-br/landing-page/servicesupportcontacts 

Todas as marcas registradas  
e nomes comerciais utilizados são 
de propriedade de seus respectivos 
detentores.

A marca comercial e a identidade 
visual da Kodak são usadas sob 
licença da Eastman Kodak Company.
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