Software e Ser viços Xerox ®

Captura corporativa para
Xerox® DocuShare®

U M A O F E R TA D E S E R V I Ç O S P R O F I S S I O N A I S

Automatize seu fluxo de trabalho de papel
para digital
Melhore a produtividade e o acesso às
informações
As empresas fizeram progressos na implementação de um local de trabalho cada vez mais digital e sem papel, mas os
fluxos de trabalho críticos em praticamente todos os setores ainda dependem do papel. As informações em documentos
em papel não podem ser pesquisadas ou distribuídas facilmente e documentos importantes podem ser perdidos,
arquivados ou destruídos. Para reduzir ou eliminar sua dependência de documentos em papel, as empresas precisam
de uma solução que gerencie eletronicamente todo o ciclo de vida da transação.
C O L E TA C O R P O R AT I V A
O Enterprise Capture é uma oferta de serviços
para integrar imagens e coletas na Plataforma
de Gerenciamento de Conteúdo Xerox ®
DocuShare ® para eliminar papel, aumentar
a produtividade e reduzir custos. A solução
é ideal para processamento de transações
com uso intensivo de papel em praticamente
qualquer setor, em aplicativos como
gerenciamento de casos, processamento
de reclamações, contas a pagar e muito
mais. A oferta permite coletar documentos
e formulários em papel e digital de vários tipos,
e extrair de forma inteligente dados que podem
ser usados para

analisar o documento,
automatizar aprovações ou outros processos
de negócios em torno dele; e compartilhar
as informações extraídas com os sistemas
corporativos de back-end.
A oferta Enterprise Capture pode usar software
da Xerox e de terceiros para configurar soluções
de coleta inteligentes. A oferta se integra como
tecnologia preferida de coleta de dados:
• ABBYY FlexiCapture® e Servidor
de reconhecimento
Outras ferramentas de imagem
e coleta também podem ser integradas,
dependendo dos requisitos do cliente, incluindo:
• Webforms para Xerox DocuShare
Flex (para eForms)
®

®

• Xerox® ConnectKey ® para o DocuShare

S O L U Ç Õ E S A D I C I O N A I S D E C O L E TA
DE TERCEIROS ABBY Y
FLEXIC APTURE
O ABBYY FlexiCapture é uma poderosa solução
de coleta de dados e processamento de
documentos que trabalha com precisão para
converter uma ampla variedade de tipos de
documentos em dados prontos para negócios.
As organizações usam o FlexiCapture
para eliminar o papel com menos trabalho
e custo. O ABBYY torna a entrada de dados
desnecessária “lendo” o conteúdo dos
documentos e entregando os documentos
e metadados eletrônicos ao sistema
de Gerenciamento de conteúdo
Xerox ® DocuShare ®.
As ferramentas de coleta permitem que
as organizações:
• Automatize tarefas manuais, incluindo
pré-classificação e entrada de dados para
documentos essenciais aos negócios.
• Garanta uma saída de dados precisa e pronta
para os negócios com as premiadas tecnologias
de reconhecimento FlexiCapture da ABBYY
e métodos de verificação automatizados
baseados em regras.
• Personalize e integre-se aos processos
de negócios do DocuShare.
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GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS
PROTEGIDOS
O Xerox® DocuShare® é um aplicativo comprovado,
confiável e de alto valor para gerenciamento
de conteúdo corporativo (ECM), projetado para
suportar processos de negócios complexos em
toda a empresa. Ele suporta grandes forças de
trabalho de funcionários e parceiros externos que
enviam e gerenciam milhares de documentos em
toda a empresa todos os dias.
O DocuShare é a plataforma de ECM de
escolha para organizações que precisam:
• Reduzir os custos relacionados aos processos
comerciais em papel existentes.
• Fornecer recursos de gerenciamento de
documentos e automação de processos a uma
grande comunidade de usuários distribuídos.
• Dar suporte a múltiplos processos e fluxos
de trabalho simultâneos que se integram
facilmente aos sistemas corporativos de
CRM e ERP, incluindo aplicativos de recursos
humanos, finanças, vendas, compras
e suporte ao cliente.
• Padronizar métodos de coleta, encaminhamento,
revisão, aprovação e distribuição de documentos
digitais e em papel.
• Melhorar a eficácia dos funcionários
e os tempos de resposta dos clientes.

C O L E TA C O R P O R AT I V A
AGILIZ A OS FLUXOS DE TR ABALHO

ENCONTRE INFORMAÇÕES MAIS
R APIDAMENTE

A oferta Enterprise Capture oferece os seguintes
benefícios:

Elimine o papel com o mínimo esforço
manual, com o poder da digitalização de coleta
empresarial e coleta de dados e gerencie
os processos associados aos documentos
com mais eficiência por meio dos recursos
de gerenciamento de conteúdo da Xerox.
Fluxos de trabalho automatizados substituem
a necessidade de recuperar e distribuir
manualmente documentos em papel.

• Produtividade sem precedentes: Permite
acesso imediato e seguro às informações
24 horas por dia, 7 dias por semana, em
qualquer dispositivo. Reduzir o gerenciamento
de processos de negócios de semanas
para dias ou minutos.
• Segurança e proteção aprimoradas: Crie um
sistema de recuperação de desastre e ofereça
suporte à conformidade regulamentar para que
você nunca precise se preocupar em proteger
e acessar informações críticas de negócios.
Automatize seu fluxo de trabalho, de papel
para digital Melhore a produtividade
e o acesso às informações.
• Escalabilidade Gerencie dezenas de milhões
de documentos para dezenas de milhares
de usuários.
• Gerenciamento de altos volumes e processos
de negócios complexos: Automatize processos
para inúmeros documentos e requisitos de fluxo
de trabalho de qualquer complexidade.
• Confiança: Garanta que sua empresa
tenha os recursos corretos com uma solução
configurada personalizada com base em um

Quando os documentos estão no sistema
ECM, os profissionais do conhecimento podem
encontrá-los pesquisando palavras-chave
coletadas quando o documento é inserido
no sistema. Os usuários podem até mesmo
procurar conteúdo específico em documentos
salvos como PDFs pesquisáveis. Os clientes
do DocuShare reduzem consistentemente
o tempo gasto na busca de informações
em 80% e os custos operacionais em 50%.

OFEREÇ A UM MELHOR SERVIÇO
Com os dados críticos de negócios digitalizados
e armazenados, as organizações podem
oferecer um serviço mais rápido. Os dados
coletados no ponto de coleta podem ser
importados automaticamente para o sistema
ECM, acionando outros processos sem
intervenção manual.

Os exemplos incluem:
• Os departamentos de Contas a Pagar podem
evitar multas por atraso no pagamento,
melhorar sua capacidade de receber descontos
por pagamento antecipado e ter melhor
visibilidade do fluxo de caixa com o
processamento digital de faturas. As faturas
correspondentes aos pedidos do sistema podem
ser processadas automaticamente, liberando
os funcionários para tarefas mais gratificantes.
• Os pedidos de seguro são processados mais
rapidamente, de maneira mais ecológica
quando são coletados de cópias impressas
de correio ou fax e processados digitalmente.
A satisfação do cliente aumenta quando
o serviço ao cliente não precisa mais
procurar informações nos registros em papel,
possivelmente adiando as respostas para
o dia seguinte. Após alguns cliques no
DocuShare, as respostas ficam disponíveis
instantaneamente.
• Os departamentos de Recursos Humanos
aumentam os níveis de satisfação quando
os níveis de serviço melhoram. A integração
de novos funcionários pode ser simplificada
e as posições abertas podem ser preenchidas
com menos da metade das etapas quando
os processos de aprovação em papel são
eliminados.

3

GERENCIAR O CICLO DE
VIDA DO DOCUMENTO

IMPLEMENTE UMA
SOLUÇ ÃO ACESSÍVEL

Serviços de gerenciamento de conteúdo
Xerox ®

Além do gerenciamento diário de informações
e processos de negócios, o Xerox® DocuShare ®
permite que as organizações automatizem
a retenção e a revisão periódica do conteúdo
para garantir que ele seja atualizado e compatível
com SarbanesOxley, Comissão Conjunta, HIPAA,
MoReq, ISO 15489, e outros regulamentos,
como requisitos da SEC. Você pode:

Departamentos e organizações de mercado
intermediário podem pensar que uma solução
de automação não está dentro do seu
orçamento. Mas a oferta Enterprise Capture
está disponível a um preço adequado para
várias organizações que buscam melhorar sua
capacidade de gerenciar informações críticas
aos negócios.

Podemos ajudá-lo a automatizar e simplificar
uma ampla gama de processos de documentos
em sua organização, combinando nossas
plataformas de gerenciamento de conteúdo
e fluxo de trabalho com a experiência técnica
e de domínio de nossa organização de serviços
profissionais. A premiada plataforma
de gerenciamento de conteúdo empresarial
Xerox ® DocuShare ® ajuda a coletar, armazenar,
compartilhar e transformar documentos
em papel e eletrônicos de várias fontes - Web,
aplicativos de desktop, tablets, smartphones
e MFPs.

• Automatizar eventos com base em tempo,
como publicação ou expiração.
• Alterar o estado ou a visibilidade do conteúdo
com base em datas específicas.
• Garanta que os usuários se concentrem
nas necessidades, no conteúdo atual.
• Amplie a escalabilidade e otimize
o desempenho de seu sistema
de gerenciamento de conteúdo.
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A TECNOLOGIA E OS SERVIÇOS
X E R O X ® A J U D A M A A U T O M AT I Z A R
E SIM P L IF IC A R S EUS P R IN C IPA IS
PROCESSOS DE DOCUMENTOS.
A Xerox é líder reconhecida em serviços de
documentos e conteúdo. Mantemos a posição
número um dos serviços de impressão
gerenciada (MPS) em todo o mundo.1
Processamos bilhões de documentos
anualmente, com mais de 17 milhões de campos
de dados extraídos dos documentos todos
os dias. Com mais de 14.000 profissionais
de prestação de serviços em 160 países, temos
o conhecimento, os recursos e a infraestrutura
para atender às suas necessidades
de documentos.

Serviços profissionais para
Xerox ® DocuShare ®
Nossa equipe de serviços profissionais pode
ajudá-lo a fornecer ainda mais eficiência e ROI
a sua organização, maximizando o desempenho
de sua solução de gerenciamento de conteúdo.
Nós fornecemos serviços de implementação
inicial, ajustes de sistema, atualizações,
migração, integração e serviços de fluxo
de trabalho. Também fornecemos soluções
comerciais e do setor para atender às suas
necessidades específicas. Oferecemos
seminários de treinamento para suas equipes,
para que os usuários finais se adaptem rápida
e facilmente e os administradores conheçam
toda a gama de recursos, personalizações,
atualizações, otimizações de banco de dados
e otimizações do Xerox ® DocuShare ® para
ajudá-lo a gerenciar suas informações
com eficiência.

Conforme classificação da Gartner, IDC, Forrester e Quocirca.

Aprenda mais hoje.
Visite www.xerox.com/ecm para obter informações adicionais sobre os serviços
de gerenciamento de conteúdo, fluxo de trabalho e imagem da Xerox ®.
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