InfoRecon
Intelligent afkodning af scannede dokumenter

Fordele

InfoRecon optimerer både registreringsprocesser og
informationssøgning, så I kun får de rette og de relevante data at
arbejde videre med.
Når data skal trækkes fra scannede dokumenter bruges OCR (optisk
tegngenkendelse). Sædvanligvis betyder det, at alle data trækkes ud til
videre arbejde i andre dokumenter. Dette er dog hverken praktisk eller
effektivt, og derfor har InfoCD udviklet InfoRecon.
Med InfoRecon trækkes kun de relevante data. Medarbejderen definerer, hvilke oplysninger han ønsker, og InfoRecon afkoder det scannede.
Det kan både være fra et enkelt dokument eller som standard for en
dokumenttype - f.eks. faktura fra den samme leverandør - hvor det altid
er de samme data, der trækkes.
InfoRecon er udviklet med et højt sikkerhedsniveau og benytter
krydscheck, så fejlfortolket data eller forkert oversat tekst ikke sendes
videre. Ved uoverensstemmelser sendes dokumentet til manuel
behandling.
InfoRecon understøtter alle scannere, både på netværk og lokale.
Samtidig er systemet let integrerbart med virksomhedens øvrige
systemer.
InfoCD leverer individuelle løsninger og sørger for, at virksomheden får
netop den opsætning, der passer til jeres ønsker og behov. Det er det, vi
kalder WYNIWYG: What You Need Is What You Get!

•

Optimering af informationssøgning

•

Optimering af registreringsprocesser

•

Sikker tolkning af data

•

Effektiv datafangst

•

Stordriftsfordele

•

Let integrerbar med eksisterende
systemer

•

Fuld skalérbarhed

•

Understøttelse af alle scannere

Om InfoCD A/S

InfoCD leverer løsninger baseret på
standardsystemer med kundetilretninger.
Dette setup giver vores kunder innovative
og fremtidssikre softwareløsninger, der er
økonomisk fordelagtige.
InfoCDs løsninger giver vores kunder
større effektivitet, fleksibilitet og bedre
udnyttelse af ressourcer i et digitalt
workflow. Løsninger der sikrer, at vores
kunders forretningsgange kan blive
optimerede og fungere 100 % digitalt og
smidigt.
Vi kalder det WYNIWYG:
What You Need Is What You Get!

For yderligere information om de muligheder og fordele InfoRecon kan
give jeres virksomhed, kontakt InfoCD A/S på 44 47 14 60.
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InfoRecon Moduler:
Få mere ud af din InfoRecon investering

OIOXML / OIOUBL modul
Overvåger en mappe på netværket hvortil OIOXML sendes. Dette kræver aftale med VANS leverandør.

Fordele
•

Nemmere dokumenttilgang

PDF Modul
Support for PDF håndtering i InfoRecon, scan i PDF eller træk dine PDF
filer fra mails

•

Ingen scanning og håndtering af papir

•

Effektiv datafangst

Forudsætninger PDF Support, InfoRecon version 3.60 eller senere.
POPGrabber
Automatisk hentning af PDF faktura i fælles fakturapostkasse.
Forudsætninger POPGrabber:
Kræver at der oprettes en dedikeret mailbox, som kan tilgås ved brug af
POP3.
Vores POP3 connector vil overvåge mailboxen, og når der kommer mails
i den, vil disse blive checket for PDF og TIFF attachments, som vil blive
overført til InfoRecon. Derefter bliver mailen slettet.
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Sagt om InfoRecon

Henrik Nefling, IT-Chef, DAB

Eksempler på kunder

Vi fik InfoRecon i forbindelse med indførelsen af workflow til elektronisk
godkendelse og bogføring af indkomne faktura.

•

Alboa

•

DAB

•

Jeudan

•

Boligselskabet INI

•

BDK

Vi benytter produktet InfoRecon til elektronisk tolkning af alle indkomne
faktura (600 pr dag) og kvaliteten af software (genkendelsesprocenten) er vital for resten af workflowet og for opnåelse af besparelser i
behandlings-processen.
I samarbejdet har vi oplevet, at problemer er blevet løst igennem dialog,
og vi er som kunde altid blevet mødt med åbenhed og en vilje til at vedligeholde og forbedre samarbejdet.

Anders Christoffersen, IT-Chef, Jeudan
Vi fik InfoRecon som led i effektiviseringer af vores forretningsgange. Vi
får rundt regnet 120.000 kreditorbilag om året, som vi administrerer for
vores medlemmer, og registreringen af dem ville vi have automatise-ret.
InfoRecon har levet op til vores forventninger, og de effektiviseringer,
vi har opnået, har gjort os mere konkurrencedygtige på markedet.
Samarbejdet med InfoCD er præget af god dialog, hurtige svar og stor
vilje til at lave de tilpasninger, der tilgodese de behov og krav, vi har.
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