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TeleForm®

Funksjoner & Fordeler
Cardiff har 15 års erfaring i å levere løsninger for fangst av ustrukturert og delvis strukturert data og
TeleForm v10 føyer seg pent inn i denne rekken. Enten du behandler lånesøknader eller klinisk informasjon, enkle skjemaer eller kompleks informasjon tilbyr TeleForm v10 en skalérbar plattform som er enkel
i bruk og gir din organisasjon muligheten til å hente ut data fra nesten en hvilken som helst kilde i et sikkert, pålitelig miljø. Man kan deretter spore, revidere og søke i prosessen bak skjemaet, noe som gir deg
maksimal effektivitet og sikrer at alt er i tråd med bedriftens retningslinjer.

TeleForm v10 lar deg :
• Automatisk innhente og indeksere ethvert skjema eller dokument type.
• Raskt og enkelt gjøre om papirbasert informasjon til elektroniske arbeidsflyt prosesser fra både distribuerte og
sentraliserte plasseringer.
• Bygge inn intelligens i skjemaet for å kunne navigere i forretningsprosessen.
• Oppretthold samsvar med interne og eksterne retningslinjer
• Øke produktiviteten på tvers av et uensartet bedriftsmiljø
Fang, indeksér og prosessér enhver strukturert eller ustrukturert dokumenttype

Funksjon
Innholdsbasert
klassifisering

Beskrivelse
Automatisk klassifisering og sortering av delvis
strukturerte og ustrukturerte layouts via fullsides
nøkkelord og algoritmisk
identifisering av fraser.

Fordeler
Reduser implementeringstiden ved å sette opp en
klassifiseringsregel for like typer skjemaer og dokumenter
(f.eks. fakturaer, innkjøpsordre og korrespondanse)
Unngå manuelle forberedelser, som sortering (skilleark, strekkodeindentifikasjonsark o.l.) i forbindelse
med datafangsten.
Legg inn unik indeksering og regler for automatisk
prosessering.
(Muligheter for grunnleggende klassifisering er
inkludert i alle 3 utgaver. Avanserte klassifiserings
muligheter er tilvalg)

Automatisk uttrekk
av data

Automatisk uttrekk og innfylling av nøkkelindekser
fra delvis strukturerte og ustrukturerte layouts

Forbedre ressursbruken ved å redusere manuell
inntasting av data fra image.
Muliggjør søk for senere gjenfinning av in-process og
commited filer.
(Muligheter for grunnlegende klassifisering er inkludert
i alle 3 utgaver. Avanserte klassifiserings muligheter
er tilvalg)

Fang, se på og
indekser over 300
non-image filtyper
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Gjenkjenner og viser filtyper automatisk. Velger automatisk riktige visningsfiltre uten å måtte forholde
seg til kun filetternavn : Støtter tekstbehandling,
regneark, presentasjoner, grafikk, multimedia, komprimering og dekodings formater.

Reduser kostnader og slå sammen systemer hvor
operatører og verifiserere kan kvalitetssikre og indeksere nøkkelinformasjon fra enhver støttet filtype uten
behov for egne visningsprogrammer.
Implementer ett system for alle datafangst behov.
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TeleForm®

Funksjoner & Fordeler
Effektiv behandling av forretningskritiske data

Funksjon

Beskrivelse

Fordeler

”Pakke”behandling

Muliggjør flere nivåer av assosiering for skjemaer og
dokumenter innen en batch. Gruppér sett av skjemaer
og dokumenter.

Økt fleksibilitet for prosessering av skjemaer og dokumenter ved å håndtere store batcher samtidig som
man beholder unike assosiaseringer for indeksering og
eksport på pakkenivå

Anytime QC

Lar brukerne se på, rotere, legge til, slette, kopiere,
flytte på og automatisk eller manuelt omklassifisere og
indeksere når som helst i batchens livssyklus, fra skanning til commit.

Få tilgang til kvalitetskontroll-funksjoner gjennom hele
batchen. Dette medfører forbedret fleksibilitet i arbeidsflyt
prosessen og øker produktiviteten.

Fullførelses sjekk

Som en del av arbeidsbeskrivelsen kan administratorer markere visse indekseringsfelter i dokumenter og
skjemaer som enten påkrevet eller valgritt.

Automatisk verifisering av forekomsten av alle nødvendige detaljer i en presentasjon (F.eks. lånesøknader,
jobbsøknader og krav)

Innstillinger for
automatisk opprettelse
av batcher

I tillegg til å definere minimum antall images som er
påkrevet i forkant av opprettelse av en batch, kan brukeren nå også sette maksimum antall images som kan
prosesseres i en gitt batch.

Større kontroll over automatisk opprettelse av batcher lar
administratorer effektivt balansere tidsrammer gitt av sine
kunder i forbindelse med tiden det tar å prosessere en
batch i forhold til krav til optimal størrelse på batchen for
enestående Verifier effektivitet.

Følg eksterne og interne retningslinjer for sikkerhet og rapportering på en enkel måte

Funksjon
Revisjon og sporing

Beskrivelse
Hold styr på samarbeid mellom mennesker, systemer, images og assosiert data (oppstart/avslutning av
programmer, QC aktiviteter, forandringer i utførelse av
scripts, import og eksport).
Logg all systemkonfigurasjon og forandringer i sikkerhet. Konfigurér et unikt nivå av sporing for hver enkelt
type jobb.

Fordeler
Fullstendig sporbarhet og tilregnelighet i sanntid for
visning/manipulering av data.
Støtter en større håndtering av konfigurasjon og/eller
forandring av kontrollhåndterings prosessen.
Sporing av kun den informasjonen som er nødvendig for
interne og eksternt pålagte regulativer gjør at man unngår
unødvendig bruk av ressurser ved lagring av store mengder unødig data.
(Kun inkludert i Enterprise versjonen)

Støtte for
digital signering
av protokoller
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Mulighet for en bruker å digitalt signere protokoller
forbundet med visninger av/forandringer gjort i/data i
TeleForm systemet.

Hjelper til med samsvar med reguleringer som
CFR Part 11
(Kun inkludert i Enterprise versjonen)
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TeleForm®

Funksjoner & Fordeler
Eksport

Alle revisjons protokoller og tilhørende images er
eksporterbare fra intern TeleForm business til en
hvilken som helst ODBC database.

Oppretthold ensartedhet på tvers av organisasjonen.
Unngå unødig bruk av ressurser og hold TeleForm gående effektivt ved å kun lagre data som er i
prosesseringsfasen.
(Kun inkludert i Enterprise versjonen)

Sikkerhet på
skjemanivå

Nettverks sikkerhet

Sett opp sikkerhetsnivåer på skjemaer eller dokumenter (eller deres vedlegg) slik at bare visse undernivåer
av sikkerhetsgrupper har tilgang til dem. Skjemaer
trenger ikke være en del av batchen for å dra fordel av
denne sikkerhetsfunksjonen.

Tillat videre spesialisering av verifiseringsaktiviteter
mens man beholder fordelene ved større sikkerhetsgrupper.

Administratorer er i stand til å begrense tilgang til
visning av images i TeleForm til kun brukere med
definerte tilgangsrettigheter til disse.

Øk den totale sikkerheten i systemet.
(Kun inkludert i Enterprise versjonen)

(Kun inkludert i Enterprise versjonen)

Overvåkning av system og operatør effektivitet

Funksjon
Sporing og
rapportering av
operatør

Beskrivelse
Generer rapporter om den faktiske effektiviteten til
operatører og system på et meget detaljrikt nivå. Spor
totalt antall skanninger utført av hver operatør pr. dag,
pr. time osv.

Fordeler
Få en bedre forståelse for hvilken deler av prosessen
som kjører uten problemer og hvikle som kan kreve
endringer.

Skreddersy Verifier statistikk rapporter for å spore et
enkelt skjema og/eller bruker. Kjør en rapport for et
undernivå av brukere.
Nytt ”drill-down”
rapporterings
grensesnitt for
TeleForm Stats Utility
med forhåndsvisnings
modus
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TeleForm Stats Utility har nå et generelt brukergrensesnitt for å konfigurere og utføre rapporter ved hjelp av
”drill-down” metoden.
Besvar spørsmål som : Hvor mange skjemaer og dokumenter klarte Verifier A og korrigere ? Hvor mange
Form Type A trengs for at Verifier skal se gjennom ?
Hvordan ser det ut i forhold til Form Type B ?

Enkelt skreddersy lavnivårapporter GRANULARITY, slik
at man kan lage rapporter med informasjonen som er
viktig for nettopp dine behov.
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TeleForm®

Funksjoner & Fordeler
Eksport

All statistikk vedrørende ytelse på systemer og operatører blir lastet opp til en separat ODBC database,
eksternt fra TeleForm.

Reduser antall påkrevde rapporter ved å rulle ut ytelses
data til en helhetlig systemrapport

Rapporter for sanntid
og historiske data

Kjør en rapport som omfatter data, prosess og ekstern
til TeleForm.

Sammenlikn ytelse over tid for å måle forbedrelser i ytelse

Avanserte muligheter for arbeidsflyt via integrasjon med Cardiff LiquidOffice

Funksjon
Avansert
skjemadesign

Automatisert
arbeidsflyt

Beskrivelse

Fordeler

Lag en mal som kan brukes av både TeleForm og
LiquidOffice for digital innhenting, papirbasert
innhenting eller en kombinasjon av disse.

Reduser dyrebar implementeringstid ved å lage en mal
for flere brukere.

Papirbaserte skjemaer og dokumenter fra TeleForm
kan raskt og enkelt legges til elektroniske arbeidsflyt
prosesser via utvidet arbeidsflyt integrasjon med
LiquidOffice.

La forretningsprosessen drive den papirbaserte informasjonsflyten.

Legg til nye prosesser eller FEEDS til eksisterende
som arbeidsflytprosesser som arbeidsflyt trinnene
dikterer.

Tilby eksepsjonell kundebehandling ved å møte kundens
behov for prosessering. Dekk kundens behov for online
skjemaer, papirbaserte skjemaer og en kombinasjon av
disse.

Elliminer behovet for manuell prosessering og inntasting
av data siden papirbaserte skjemaer og dokumenter
automatisk blir hentet inn i de helhetlige prosessene.

Rask og fleksibel installasjon

Funksjon

Beskrivelse

Fordeler

Ferdig konfigurerte
installasjoner

Sett opp eksterne kontorer med eksakt konfigurasjon ved å skreddersy installasjons script i forkant av
installasjonen.

Raskere implementeringstid

Konfigurerbar
Web Capture Option

Administratorer kan på forhånd konfigurere utseendet
på Web Capture grensesnittet for å vise kun den funksjonaliteten de ønsker at Capture operatørene skal ha
tilgang til. Støtter også MSI.

Lar administratorer sette kompleksitetsnivå for en bruker
på distribuerte sider.
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Reduser potensielt kostbare feil

(Inkludert i Web Capture Option)

