Serviços Gerenciados de Captura

Visibilidade e controle.
Como você pode obter benefícios comerciais sustentáveis

Um ambiente crucial de captura de negócios não
gerenciado é um grande desafio de negócios
Você não faz ideia do verdadeiro estado e custo de seus ativos de captura de
dados? A propriedade é tão fragmentada que o monitoramento, o gerenciamento,
o controle e a melhoria são difíceis?

Podemos ajudá-lo nisso. Nossos Serviços Gerenciados de Captura
lidam com esses desafios. É uma solução que pode fornecer uma
melhor compreensão dos seus custos totais de imagem, fornecer
controle em toda a sua infraestrutura de captura, aprimorar
a eficiência e a eficácia, aprimorar os Acordos de Nível de Serviço
(SLAs) e gerar economias reais e sustentáveis.

A solução é clara: assuma o controle com os
Serviços Gerenciados de Captura

Os benefícios dos Serviços Gerenciados de Captura
Ganhe visibilidade e controle
•

Controle e responsabilidade consolidados

•

Gerenciamento de ativos

•

Gerenciamento de SLA consistente

•

Risco reduzido e remoção de problemas operacionais

Simplifique os processos
•

Utilização e otimização aprimoradas de ativos

•

Produtividade, eficiência e eficácia aprimoradas

•

Acesso a conhecimento, processo, tecnologia e recursos
do assunto

Ajuda-o a atender os requisitos regulamentares
•

Conquiste a conformidade e permaneça compatível com
a legislação*

Obtenha eficiência e economia
•

Contrato escalonável flexível

•

Eficiência de taxas

•

Não é necessário investimento inicial de capital

•

Gerenciamento consistente e relatórios financeiros

•

Visibilidade aprimorada do custo total de propriedade (TCO)

Receba atendimento aprimorado ao cliente
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•

Ponto único de contato com responsável

•

Alcance metas de SLA que atendam às necessidades
dos negócios

•

Processos de suporte aprimorados e treinamento de pessoal

•

Aumente a satisfação dos clientes

*sujeito aos requisitos de conformidade do cliente

Como fornecemos o sucesso

Ao gerenciar dinamicamente suas soluções de captura e ativos associados, podemos ajudar
a melhorar os fluxos de trabalho de sua empresa, contribuir para uma maior lucratividade
e permitir que você se concentre no que realmente faz de melhor.
É um processo que realizamos em três etapas: Avaliar, Otimizar e Gerenciar.
Avaliar

Otimizar

Gerenciar

Nossos especialistas identificam
percepções valiosas sobre os
processos, garantindo que sua
infraestrutura de captura proporcione
o máximo de produtividade e valor
para a empresa.

Com base em nossas recomendações
sobre a otimização da sua
infraestrutura de captura, vamos
ajudar a implementar as mudanças
e apoiar sua organização para que
ela cumpra os objetivos de negócios.

Gerenciamos de maneira dinâmica
seus ativos de captura, melhoramos
seu fluxo de trabalho e garantimos
maior lucratividade aos seus negócios.
Oferecemos a opção certa,
a experiência adequada e os
resultados satisfatórios.

Gerenciamento
do ciclo de vida
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Avaliação de ambiente de
digitalização e informação

Relatar

O ti m iz ar
Treinamento e suporte
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Capture recomendações
de infraestrutura
Aquisição/
faturamento

Alcance benefícios sustentáveis
A meta é atender às suas necessidades e proporcionar uma
solução sustentável de information management e captura de
dados. Nossa abordagem prepara a base para a visibilidade,
o controle e a gestão da sua infraestrutura de captura de modo
contínuo. Além disso, ela possibilita melhorias contínuas do seu
ambiente de captura com soluções atuais e futuras.

O Alaris IN2 Ecosystem
Por décadas, a Alaris tem estado na vanguarda,
encontrando maneiras novas e melhores de digitalizar
informações. Nossa experiência está fundamentada
na excelência comprovada em ciência e tecnologia da
informação – software e scanners premiados que oferecem
a captura de documentos mais precisa e eficiente do setor.
Mas a escala e complexidade dos dados atuais exigem
uma abordagem integrada para que você possa capturar,
processar e compartilhar informações.

Aproveitando a Plataforma de Gerenciamento de Scanner da
Alaris, oferecemos:

É por isso que desenvolvemos o Alaris IN2 Ecosystem:
scanners, softwares e serviços oferecidos por uma rede
de parceiros confiáveis dedicados a desenvolver a melhor
solução de captura de informações para sua empresa.

•

manutenção independente de agenciamento
e gerenciamento de dispositivos legados

Com essa abordagem integrada de captura de
informações, você tem:

•

Fornecimento de equipamentos independentes de novos
dispositivos e gerenciamento do ciclo de vida

O ajuste correto: soluções para atender às metas de
negócios, ao ambiente e ao orçamento

•

Ativo: rastreamento, registro e gerenciamento

•

Reparo personalizado, manutenção e serviços profissionais

•

Gestão integrada de consumíveis e suprimentos

Seus desafios. Nossa solução.
Entre em contato para agendar uma avaliação inicial da sua
base de recursos de imagens.

A experiência adequada: Soluções que simplificam
seu trabalho, desde a aquisição até a operação
e a propriedade
O resultado satisfatório: soluções que proporcionam
valor comercial superior através da captura de
informações rápida, precisa e confiável
Visite alarisin2.com para obter mais informações

Quer saber mais?
AlarisWorld.com/pt-br/go/services
Fale conosco:
AlarisWorld.com/pt-br/go/contactus
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.
Veja a brochura com nossas
premiações aqui
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