
Superando a complexidade de captura
O grande volume de tipos de documentos e necessidades de captura está 
sempre se expandindo entre as organizações, exigindo soluções ágeis  
e eficientes. Para superar essa complexidade de captura de informações, 
as soluções modernas de captura devem ser flexíveis o suficiente para se 
adaptar a essas necessidades.

As necessidades de captura de uma organização podem variar dependendo 
do ponto de origem desses documentos críticos de negócios. De processos 
de digitalização centralizados a fluxos de trabalho departamentais,  
a eficiência dos processos de negócios modernos depende da capacidade 
de combinar papel e diversos tipos de documentos eletrônicos na mesma 
solução simplificada.

Obtenha a sua vantagem competitiva 
O Kodak Capture Pro ajuda a garantir que os processos de negócios 
funcionem sem problemas, reduzindo custos e permitindo inovações  
que aprimoram a experiência do cliente. Ele é, de fato, a chave para  
superar os desafios relacionados à captura segura e confiável. E, ao permitir 
que você compartilhe informações em toda a organização, permite  
o compartilhamento de conhecimento e a colaboração em toda a empresa.

Otimizado para trabalhar em conjunto
A otimização da sua empresa ganha vida quando scanners de documentos 
e software de captura trabalham juntos. O Kodak Capture Pro funciona 
perfeitamente com scanners de muitos fabricantes diferentes para que 
você possa alavancar seu investimento existente enquanto constrói novas 
soluções de captura de dados para aprimorar seus fluxos de trabalho de 
negócios.

Extraia dados 
comerciais 
essenciais com 
precisão  
e velocidade

Kodak Capture Pro Software

Onde começa a transformação digital 
As organizações hoje enfrentam um influxo quase constante de papel e documentos digitais que ameaçam a produtividade dos funcionários. 
Com o crescimento exponencial de dados que chegam em vários formatos e de várias fontes, as organizações devem encontrar maneiras 
novas e inovadoras de eliminar a complexidade da captura de informações.

“Precisávamos de um software que pudesse ser executado em uma base de multilocalização e 
atender à rápida integração de empresas de tamanhos diferentes... O Capture Pro é ideal para 
fazer isso”. - Rob Allen, TechTrek

Transforme automaticamente 
volumes de dados digitalizados em 

informações prontas para uso.
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O acesso a informações precisas no momento certo é fundamental para tomar as decisões de negócios corretas. Sem os dados corretos,  
os atrasos nos processos de negócios causam gargalos que paralisam a produtividade e a lucratividade. 

As organizações precisam de tecnologia de captura que forneça resultados sem atrapalhar os processos normais de negócios. Tecnologia que 
funciona da maneira que você precisa, convertendo rapidamente lotes de documentos em papel em informações que você pode usar. 

O Kodak Capture Pro integra-se às principais soluções 
de fluxo de trabalho de ECM

Capacite seus tomadores de decisão com processos de negócios 
eficientes e simplificados que eliminam gargalos de informações

Benefícios que você pode esperar com o Kodak Capture Pro
•  Redução de custos: ajude a eliminar os obstáculos  

e ineficiências da preparação de documentos e intervenção  
do operador durante a digitalização

•  Satisfação dos clientes: processos de negócios simplificados 
e eficientes capacitam seus tomadores de decisão e aumentam 
a satisfação do cliente

•  Maior produtividade: qualidade de imagem superior  
e recursos que reduzem a entrada manual de dados  
e a correção de erros 

•  ROI rápido: a capacidade de alavancar a tecnologia e os 
investimentos existentes enquanto cria novas soluções de 
captura de informações

Integração é tudo
No mundo conectado de hoje, integração e conectividade são tudo. Ter uma 
solução que possa ser integrada a vários sistemas de negócios não é apenas 
um sonho, é a chave para aumentar a produtividade.

É por isso que o Capture Pro tem integração em algumas das principais 
soluções de gerenciamento de documentos, ECM e fluxo de trabalho do 
mercado. O processo de transformação digital não tem necessariamente um 
objetivo final, mas sim um estado constante de oportunidades que as empresas 
precisam capitalizar.

Automação de nível empresarial que se adapta a você
Para departamentos que lidam com papel todos os dias, o Capture Pro  
é fácil de usar e de pagar. Independentemente do tamanho do seu negócio, 
o Capture Pro transforma rapidamente os dados dos seus documentos em 
informações digitais que vão trabalhar para você.

Elimine o trabalho manual repetitivo sem as limitações da contagem de cliques 
de licença de digitalização que pode diminuir seu poder de processamento. 
Uma licença baseada em assinatura fácil de implementar, permite que você 
alcance a automação de nível empresarial hoje.

Entre em contato com um especialista em Capture Pro para ver como 
podemos ajudar a otimizar seus processos de captura de documentos  
e aumentar a eficiência.

Quer saber mais?
AlarisWorld.com

Fale conosco:
AlarisWorld.com/Go/CapturePro


