Easy/Separate

Post verwerking

1. Binnenkomende post

2. Database look-up
Excel is ons voorbeeld model

3. Bezorg instructie
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Email
SharePoint
PDF, ODF, TIF, etc.
Relatie beheer zoals Unit4
DMS, Easy, Alchemie, etc.
Meerdere bestemmingen

Zelf testen ?

Demo versie beschikbaar

Postverwerking met Easy/Separate

Automatische postverwerking, hoe werkt dat?
Zodra bekend is waar een binnen gekomen document begint kan naar een postcode gezocht worden.
Easy/Separate doet dit op intelligente wijze, er wordt gebruik gemaakt van ABBYY FlexiCapture technologie.
Is de Postcode gevonden, dan wordt samen met de erbij gevonden naam gekeken of deze in het systeem bekend is.
Geen naam gevonden?
Geen Postcode gevonden?
Voor deze uitzonderingen zijn verschillende oplossingen denkbaar en afhankelijk van uw situatie
Naam en postcode is niet genoeg?
Liever heeft u de selectie op basis van een referentie nummer of zaakcode?

EasyData heeft een stappenplan om efficiënt uw specifieke documenten te herkennen
Vooronderzoek
Op basis van een voorbeeldset voeren wij een analyse uit.
De opdrachtgever levert een aantal representatieve voorbeelden aan.
Na het onderzoek van de documenten wordt er een definitieve prijsopgave gegeven.
De opdrachtgever kan tijdens het vooronderzoek al testen en ervaring opdoen met Easy/Separate.

FlexiTemplate is een intelligente technologie dat vele document vormen herkent.
Er hoeft niet voor elk nieuw poststuk een nieuwe template gemaakt te worden.

Hoe verder?
Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op om vervolg stappen te bespreken
In het verlengde hiervan ontvangen wij graag uw documenten, gescand of per post.
Aan de hand van uw documenten maken wij de configuratie die bij uw bedrijfssituatie aansluit.
Installatie en beheer
Onze software is zo ontworpen dat uw ICT afdeling in principe de software zelf kan installeren.
Het inrichten van uw proces of processen is werk voor onze specialisten en deze kennis kan overgedragen worden.
Eerst meer weten?
U bent welkom in ons kantoor te Apeldoorn voor een demonstratie van Easy/Separate en onze andere producten.
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