Hoogvolume
verwerking van

files naar
documenten

IntraOffice Data Capture

module Data Capture
Hoogvolume verwerking files naar documenten

Acquisition

De IntraOffice module Data Capture slaat uw data - ongeacht

Het verwerken van ruwe gegevensstromen naar

de herkomst - gestructureerd en veilig op in uw digitale archief.

gecomprimeerde data. IntraOffice ondersteunt formaten
als xerox_djde, ibm afp_mo/dca, .xml, .pdf en klantspecifieke

Alle soorten gegevens

formaten.

IntraOffice Data Capture ondersteunt alle soorten
gegevens die uw organisatie binnenkomen en verlaten:

Recognition

• hoogvolume-gegevens uit mainframe-applicaties;

Het herkennen van sleutelgegevens met behulp van moderne

• midrange-gegevens uit kantoorapplicaties en printstraten;

scriptingtechnologie.

• laagvolume-gegevens uit webformulieren en app’s.

Validation
Data Capture in vier stappen

Het verrijken van sleutelgegevens en het uitvoeren van

Kenmerkend voor IntraOffice Data Capture is de vier-stappen-

fout-controles op basis van beproefde gegevensanalyses.

methode. Het proces van acquisition, recognition, validation en
import waarborgt een veilige en gestructureerde opslag van

Import

uw data.

Het importeren in databases (Oracle en SQL), controleren en
goedkeuren.

Gestructureerd en veilig gegevens verwerken

acquisition

recognition

validation

import

Modules

Meer informatie

De documentoplossing IntraOffice bestaat uit de modules

IntraOffice is ontwikkeld door IntraData, onderdeel van

Document Creatie, Digital Signing, Archief en Data Capture en

de Solipsisgroep. Solipsis is sinds 1984 actief in de wereld

wordt als SaaS-dienst vanuit de cloud geleverd. Voor een veilige

van informatie- en communicatietechnologie en biedt

gegevensuitwisseling met uw backoffice-applicaties maakt

complete oplossingen voor Managed Services en Document

IntraOffice gebruik van koppelingen via webservices.

Management. Kijk op www.solipsis.nl voor meer informatie.

IntraData

Wilt u weten wat IntraData voor uw organisatie kan

De documentoplossing IntraOffice wordt sinds 1996 door

betekenen? Bezoek www.intradata.nl voor meer informatie

IntraData op de markt gebracht. IntraData is een van de grond-

of neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 316 02 50.

leggers van de oplossing voor gedigitaliseerd archiefbeheer

We informeren u graag.

met ondersteuning voor bulk computeroutput. IntraOffice
wordt dagelijks door meer dan 45.000 bedrijven gebruikt en
is in 7 landen operationeel en in 7 talen beschikbaar.
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